
Metavin® 
Dokładnie estryfikowany 

kwas metawinowy 

 

Opis Produktu 

Metavin® wytwarzany jest przez wewnętrzną estryfikację kwasu winowego. Jest to produkt o 

optymalnym stopniu estryfikacji. 

Dozwolony zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi obecnie w UE. Czystość i jakość zostały 

udowodnione laboratoryjnie. 

Cele stosowania 

Opóźnienie osadzania się kamienia winnego (wodorowinianu potasu). 

Produkt i działanie 

Stosowanie Metavin® opóźnienie krystalizacji i wytrącania się kamienia winnego w winie, co oznacza, 

że Metavin® hamuje wzrost submikroskopowych zarodków krystalizacji kryształów winianu. Okres, 

podczas którego Metavin® ma działanie stabilizujące jest ograniczony i zależy w dużej mierze od 

rodzaju danego wina. Efekt stabilizujący trwa około 6-9 miesięcy, w zależności od wina. Wyjątkami 

skróconych okresów stabilności, są niektóre, rzadkie roczniki ze znacznym przesyceniem winianu 

potasu (np. temperatury nasycenia przekraczającej 16 ° C). W tych przypadkach, specjalny kwas 

metawinowy Metavin® Opti i produkt MetaGum® zapewniają znaczne przedłużenie trwałości. 

Oznaczanie temperatury nasycenia daje dokładną ocenę stabilności dotyczące winianu. Należy 

uwzględnić, że Metavin®, powinien podczas późniejszej obróbki cieplnej tracić skuteczność, co może 

prowadzić do wytrącania się kryształków winianu. W takich warunkach zamiast Metavin® stosowana 

jest jego najlepsza forma Opti. 

Dawkowanie 

10 g Metavin® / 100 L wina jest zalecaną i dozwoloną dawką maksymalną w prawie UE. Przepisy 

krajowe i przepisy lokalne muszą być również przestrzegane. 

 

Aplikacja 

Co najmniej 2-3 dni przed butelkowaniu Metavin® miesza się z 10-krotnie większą ilością wina, a 

następnie dodaje do zbiornika, przy ciągłym mieszaniu, aż do równomiernego rozprowadzenia. W 

winach leżakowanych, białka muszą być uprzednio usunięte bardzo dokładnie przez potraktowanie 

ich odpowiednim bentonitem, najlepiej NaCalit® PORE-TEC, ponieważ dodanie kwasu metawinowego 

może prowadzić do zmiennych wartości pH. Nawet niewielkie ilości białka może prowadzić do 

wtórnej mgiełki, która ustępuje znowu po upływie pewnego czasu. 

Magazynowanie 

Metavin® ma właściwości higroskopijne. Chronić przed wpływem wilgoci. Natychmiast szczelnie 

zamknąć otwarte opakowania i zużyć w krótkim czasie. 

Dystrybutor: 

Marxam Enology   

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