
ексГрейп®Танин  
 

Код на продукта : PEL  
 
Енологичен танин 100 % грозде  
Чист танин от гроздови ципи  
 

ОПИСАНИЕ  
 
Орегиналният процес на екстракция прави  ексГрейп®ТАНИН уникален.  
Той е 100 % разтворим, без загуби от пресипитация.  

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Вид  
Цвят  

Влажност  
Танини eq катехин  
(DO 280 nm)  

Пепел  

Желязо 

Мед  

Миробиология  
Обща микрофлора  
Дрожди и плесени  

Тежки метали  

(Pb, As, Hg, Cd)  

Пестициди  
  

Спецификации  
Фина пудра 

Охра, оранж 

< 7 %  

> 65 %  

< 4 %  

< 50 ppm  

< 10 ppm  

 
< 1000 ufc/g  
< 100 ufc/g  
 
< 10 ppm  

< 2 ppm  

Съответства  на  международния енологичен кодекс 

СЪСТАВ  
ексГрейп®Танин 

ПОЛЗИ ПРИ УПОТРЕБА ВЪВ 
ВИНАРСТВОТО 

ексГрейп®Танин подобрява :  
-  
 
-  
-  
-  
 
-  

Защитата срещу окисление и  
редукция 
Стабилността на цвета 
Поддържането на свежестта 
Фенолния потенциал в процеса на 
отлежаване 
Структурата (ефекта е повече обем)  

Танини-Полизахариди, Танини-соли 

Кондензирани танини 

Танини олигомери (проантоцианидини)  

Катехини  

Епикатехини  

Други полифеноли 

± 15 %  

± 15 %  

± 65 %  

± 2.5 %  

± 2.5 %  

0 %  

Това са танини с високо молекулно тегло. Влагането им осигурява незабавно повече окръгленост и тяло. 
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Код на продукта : PEL  

ПРИЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВИНАРСТВОТО 
 

    Тип 
 вино  

Търсен ефект 
 

Стабилизиране на цвета за вина, при които екстракцията е 
била много слаба,  или при леко кисели вина. 
 
 
Защита срещу окисление или редукция.  

Дози  

 

20 до 30 гр/хл 

20 до 30 гр/хл 

Червено  
Преструктуриращ ефект.  Танините от ципи подобряват 
скелета и поведението на виното в устата, без да създават 
усещане за сухота. 
 
Те подобряват и поведението на вина стареещи в бъчви.  

20 до 60 гр/хл 

Розе и 
Бели 

Защита срещу окисление и редукция, поддържане на 
свежестта. 
Подобряване поведението в устата (фенолен потенциал) 

2 до 5 гр/хл  
 
5 до 15 гр/хл  

Период на влагане 
 
След откаляването в края на 
алкохолната ферментация (или в 
началото на малолоктичната) : не пречи 
на ЯМКФ 
След откаляването в края на 
алкохолната ферментация (или в 
началото на малолоктичната) : не пречи 
на ЯМКФ 
В началото или в края на алкохолната 
ферментация, или в началото на 
малолактичната. Слабата стипчивост 
позволява употребата на края на 
зимата след откаляване, малко преди 
бутилиране или преди прехвърлянето в 
бъчви. 
 
В процеса на съхранение. Танините 
трябва да бъдат прибавени сами, най-
малко 3 седмици преди или след 
сулфитиране*. 

* Влагането на танини в готови вина  временно нарушава РЕДОКСИ потенциала,  което ги прави по-уязвими към отслабването на цвета от    
SO².  Следва добре да се разделят тези две операции  чрез един достатъчен интервал от време за да може РЕДОКСИ потенциала да възвърне 
първоначалните си стойности.  
  
По-мекия характер на ексГрейп®Танин разширява възможностите за използването му при червени вина, по време на отлежаването им 
в бъчви или при продукти с по-слаба структура, в периоди много близки до представянето им на пазара. Ефекта след прибавянето им 
се постига до няколко дни дори до няколко часа.  

 
НАЧИН НА УПОТРЕБА 

 
ексГрейп®Танин се влага след разтварянето му във вино. Хомогенизирайте добре.  

 
ЗА ДА НАПРАВИТЕ ОПИТИ С ексГрейп®ТАНИН  

 

Използвайте микродозаторите с жълт цвят. Един микродозатор съответства на 150 мг гроздов танин което е 20 гр/хл за една бутилка от 
0,75л.  

-     Танин 20 гр/хл = Бутилка от 0,75 л.  
-     Танин 10 гр/хл = Магнум от 1,5 л.  

За добра ефикасност ви препоръчваме хомогенно смесване.   
 

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ 

- 
- 

Метална кутия « easy open » от 500 гр нето, кашон от 5 kg (10 x 500 g).  
Съхранявайте при температура между 10 и 25°C, в отсъствие на въздух и светлина, на сухо място без странични 
миризми. В своята оригинална опаковка, продукта запазва всичките си качества в продължение на 24 месеца.  
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