
Ferroplex 

Skuteczny produkt zapobiegający 

 zmętnieniu wina spowodowanym 

 obecnością metali. 

 

Opis produktu: 

Produkt przeznaczony do zapobiegania zmętnienia metalami dzięki zrównoważonej 
kombinacji gumy arabskiej i kwasu cytrynowego. 
Ferroplex zapobiega reakcjom metali obecnych w winie z innymi składnikami wina, co 
prowadzi do zmętnienia. Ferroplex jest łatwy w stosowaniu ze względu na swoją 
drobnokrystaliczną strukturę. 
Dozwolone zgodnie z prawem i przepisami obowiązującego obecnie. Czystość i jakość zostały 
udowodnione laboratoryjnie. 
 
Cel stosowania: 
 

Zapobieganie zmętnieniu wina spowodowanym obecnością metali. 

 

Produkt i działanie: 

Podwyższona zawartość metali, w szczególności takich jak żelazo i miedź, może doprowadzić do 
zmętnienia butelkowanego wina. Zmętnienia wynikają głównie z obecności kompleksów metali z 
taninami. I choć w nowoczesnej technologii wina próbuje się utrzymać pobór metali na możliwie 
niskim poziomie, to nie jest możliwe całkowite jego wyeliminowanie z powodu niekontrolowanych 
czynników, takich jak obciążenie winnic, przechowywanie i procesy stabilizacyjne. Do tej pory w wielu 
przypadkach było konieczne klarowanie żelazocyjankiem potasu. Procedura ta może prowadzić do 
wielu problemów, których można uniknąć stosując Ferroplex. Głównym problemem klarowania 
żelazocyjankiem potasu jest utylizacja osadów. Ferroplex jest środkiem przyjaznym dla środowiska. 
Składniki produktu reagują z metalami, głównie miedzią i żelazem, i tworzą związki kompleksowe, w 
celu uniknięcia strącania metali. Ferroplex zapobiega pozostawaniu śladowych ilości metali, aby 
uniknąć reakcji z innymi składnikami wina, pozostaje zatem ono czyste. Ta ochronna zdolność jest 
trwała, niezależna od upływu czasu. Ferroplex jest w stanie wiązać się z ilością metalu, która 
odpowiada klarowaniu z około 7g żelazocyjanku potasu w przeliczeniu na 100 L, co oznacza, że każde 
wino o zapotrzebowaniu na żelazocyjanek potasu poniżej 7g/100L może zostać bezpiecznie 
zabutelkowane bez niebieskiego klarowania, w zamian używając Ferroplex. Prawo UE warunkuje, że 
zawartość miedzi nie może przekraczać 1 mg/l. Tylko wina o wyższym niż 7g/ 100l zapotrzebowaniu, 
wciąż wymagają klarowania żelazocyjankiem potasu. Aby zapewnić bezpieczne stosowanie, specjalne 
laboratorium powinno przeprowadzić test wstępny. 
 
 
Dawkowanie: 
 

Stosować 50g Ferroplex na 100L wina. 
 
 
 



Stosowanie: 
 
Ferroplex zmieszać z odpowiednią ilością wina do uzyskania równomiernej konsystencji bez grudek, a 
następnie dodać do wina i dokładnie wymieszać. 
Dodawać do czystego wina, gotowego do butelkowania, najlepiej na kilka dni przed butelkowaniem. 
Prawo UE reguluje zawartość miedzi w winie poniżej 1 mg /L. W celu dokładnego oznaczenia 
zawartości miedzi niezbędne są testy laboratoryjne. Ferroplex zawiera kwas cytrynowy. Unijne 
przepisy pozwalają na dodatek kwasu cytrynowego, pod warunkiem że jego całkowitą zawartość w 
winie nie przekracza 1g/L. W przypadku przestrzegania zalecanej dawki Ferroplex, zawartość kwasu 
cytrynowego w winie zwiększa się maksymalnie o 0,5g/L. Dlatego wskazane dawki powinny być 
przestrzegane. Na ogół wskazane jest, aby przed aplikacją przeprowadzić analizę zawartości kwasu 
cytrynowego, zwłaszcza w przypadku win zagranicznych, win ze zgniłych winogron, lub win o 
nieznanym dodatku kwasu cytrynowego. 
 
Przechowywanie: 
 
Chronić przed wpływem zapachów i wilgoci. Natychmiast szczelnie zamknąć otwarte opakowanie. 

Dystrybutor: 

Marxam Enology   

   kacper.puc@marxam-enology.pl tel. +48 602 421 525 

www.marxam-enology.pl 
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