
                       

ROHAVIN  Clear

Descriere
ROHAVIN® Clear este o enzimă pectolitică concentrată utilizata la deburbarea musturilor albe și roze. Produsul are o 
compoziție specifica  optimizata de activități enzimatice individuale, cum ar fi poligalacturonaza, pectinesteraza  
pectinliaza, precum si celulaza / hemicelulaza ca activitati secundare. Preparatul nu conține activități enzimatice nedorite
cum ar fi cinamilesteraza (FCE). 
Pectinaza este derivata dintr-o tulpină clasică de Aspergillus niger.

· IUB-No.: 3.1.1.11
· CAS-No.: 9032 -75 -1

Proprietati
Produsul are urmatoarele proprietati:
a) produs granulat
b) culoare bej si miros specific 

Activitate
ROHAVIN Clear  are o activitate minima declarata de  1440 PE/g.

Aplicatii
Vin alb si roze

ROHAVIN® Clear este deosebit de potrivita pentru depectinizarea musturilor albe și roze. Reacția poate fi controlata și 
optimizata cu testul pectinei. Tratamentul enzimatic  îmbunătățește procesul de sedimentare sau debourbare, 
centrifugarea și flotația. Dacă se utilizează bentonită, reacția enzimatică trebuie terminată înainte de adăugarea 
bentonitei.
ROHAVIN® Clear îmbunătățește macerarea pielitei, în scopul de a crește cantitatea de must ravac si a imbunatatii 
procesul de presare.

Dozare

Aplicatie Conditiile de reactie Doza

Must alb & roze
Deburbare/Sedimentare
Centrifugare
Flotatie

15 - 20 ºC/ 2 – 8 h
15 - 20 ºC/ 1 – 2 h
15 - 20 ºC/ 1 – 2 h

1 – 3 g /hl
2 – 4 g/hl
2 – 4 g/hl

Struguri albi
Macerarea pielitei 8 -25 ºC/ 1-3 h 2 – 5 g/hl

Specificatii
Produsul corespunde cerintelor  FAO/WHO's (JECFA) si FCC pentru enzime de calitate alimentara.
Numarul total de germeni are limita superioara la : 5 x 10 000/ g.

Compozitie
Maltodextrina, pectinaza

Ambalaj
ROHAVIN  Clear este  valabil la ambalaje de 0,2kg, 1 kg.

Depozitare
Pastrat in spatii racoroase si uscate, la temperatura camerei pierderea de activitate este mai mica de  10%  pe an .

Manipulare, siguranta
Atunci când se manipulează produse enzimatice sub formă de pulbere, trebuie evitat contactul direct al pielii și formarea 
de praf. Enzimele pot irita pielea și ochii; inhalarea prafului enzimatic poate provoca o sensibilizare a organelor 
respiratorii. Pentru mai multe detalii cu privire la manipularea în condiții de siguranță a produselor noastre, vă rugăm să 
consultați fișa noastră cu date de securitate.
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