
Tannivin®Multi  
 

Taniny do zacieru, moszczu i wina. 

 

Opis produktu: 

Tannivin®Multi  to nowa, enologiczna tanina pochodzenia roślinnego o najwyższej czystości. Produkt 
ten to optymalna kombinacja zatwierdzonych tanin i tanin z drzewa kebraczo. W ten sposób łączy się 

zalety obu tanin. Zastosowanie Tannivin®Multi jest dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i regulacjami UE, oraz jest zgodne z przepisami dotyczącymi czystości Międzynarodowego 
Kodeksu dla środków do obróbki wina OIV. 
 

Cel stosowania: 

Tannivin®Multi mogą być stosowane do obróbki zacieru / tłoczonych winogron, moszczu / soku 

winogronowego i wina. 

W zależności od czasu zastosowania i celu zastosowania następujące efekty są wyraźnie widoczne: 

 Tradycyjne stosowanie taniny w celu optymalizacji potencjału precypitacji win, niezbędne w 

przypadku późniejszego klarowania białek. 

 W odniesieniu do technologii czerwonego wina, dodanie do zacieru lub moszczu przewiduje 

stabilizację i ochronę koloru. Ponadto poprawiają się właściwości organoleptyczne wina, tj 

nabywają większą strukturę i ciało. 

 Ze względu na bardzo duży udział tanin z drzewa kerbaczo, Tannivin®Multi można stosować 

do mikro-natlenienia. W przeciwieństwie do innych garbników, Tannivin®Multi odgrywa 

ważną rolę i ma aktywny udział w tworzeniu kompleksów. W wyniku polikondensacji i 

polimeryzacji powstają stabilne kompleksy kolorów. 

 Zostały przeprowadzone doświadczenia z użyciem Tannivin®Multi w odniesieniu do win 

trudnych do klarowania. W sekwencji klarowania, Tannivin®Multi stosowane jest jako 

pierwsza, a następnie odbywa się klarowanie/rafinowanie zolem krzemionkowym i żelatyną. 

 

Dawkowanie: 

Moszcz czerwonego wina  20 g/100 L 

Moszcz białego wina   2-10 g/100 L 

Czerwone wino    2-20 g/100 L 

Białe wino    1-10 g/100 L 

Problemy z klarowaniem  3-5 g/100 L Tannivin®Multi, następnie klarowanie z udziałem 

              zolu krzemionkowego i żelatyny. 

 

Zaleca się wykonywanie testów wstępnych w celu precyzyjnego określenia dawki środka. Testy 
wstępne są jednakowo wskazane dla wszystkich kolejnych zabiegów klarujących, zawierających białka 
klarujące, np. karuk albo żelatynę, w celu określenia stopnia klarowania oraz wpływu na smak. 



Stosowanie: 
 
Tannivin®Multi  jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Należy rozpuścić środek w niewielkiej ilości 
wody, a następnie dodać do wina, intensywnie mieszając. Efekt może być promowany przez mały 
pobór tlenu (mikro-natleniania). 
 
Przechowywanie: 
 
Tannivin®Multi powinien być chroniony przed obcymi zapachami, wilgocią i światłem. Otwarte 
opakowania natychmiast szczelnie zamknąć i wykorzystać w krótkim okresie czasu. 
 
 

       Dystrybutor: 

 

                    Marxam Enology 

 

kacper.puc@marxam-enology.pl  

tel. +48 602 421 525 

      www.marxam-enology.pl 
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