
 Trenolin®FastFlow DF  

Specjalny płynny enzym do intensywnej depektynizacji odmian 

winogron bogatych w pektyny, co polepsza  

wydajność tłoczenia i filtracji win białych i czerwonych. 

 
 

Opis produktu: 

Trenolin® FastFlow DF jest płynnym bardzo aktywnym specjalnym enzymem do intensywnej 

depektynizacji zacieru i moszczu gronowego z odmian o wysokiej zawartości pektyn. Preparat 

poprawia wydajność pras i zdolności filtracyjne w powstających białych i czerwonych młodych 

winach, poprzez degradację rozgałęzionych pozostałości pektyn. Enzym o aktywności degradacji 

pektyn, szczególnie arabinogalaktan-II-hydrolazy (AG-II-hydrolaza) działa na rozgałęzione pozycje 

w „owłosionych” rejonach pektyny, wspierając klasyczne pektynazy w ich działaniu. Nie zawiera 

depsydazy. 

 

Dozwolone zgodnie z prawem i przepisami obecnie obowiązującego.  

Czystość i jakość zostały udowodnione przez wyspecjalizowane laboratoria. 

 

 

Produkt i działanie: 

Pektyna winogron jest szczególnie bogata w łańcuchy boczne arabinogalaktan-II w regionach 

„owłosionych”. Jest to powód dla którego, w porównaniu do innych owocowych pektyn, pektyna 

winogron jest trudniejsza do rozłożenia i duża część niepoddanej rozkładowi rozgałęzionej pektyny 

pozostaje w zacierze, moszczu i winie. Wynika stąd większa frakcja koloidów i zwiększona lepkość 

z negatywnym wpływem na tłoczenie, klarowanie i filtrację.  Najbardziej oczywisty jest ten efekt 

w przypadku odmian winogron bogatych w pektyny, np. Silvaner i Gewürztraminer lecz również we 

wszystkich winach czerwonych. Dobrze znany jest fakt, że w porównaniu do białych win, wina 

czerwone są znacznie trudniejsze do filtrowania. Trenolin® FastFlow DF jest specjalnym enzymem do 

wzmożonej hydrolizy rozgałęzionych łańcuchach bocznych arabinogalaktan-II w „owłosionych” 

rejonach pektyny winogron, który dodatkowo zawiera innowacyjną zimną pektynazę Erbslöh. Dzięki 

tej kompozycji depektynizacja jest skuteczna już w temperaturach od 5°C do 10°C. Trenolin® FastFlow 

DF jest również bardzo skuteczny w wyższych temperaturach. 

 

Cel stosowania: 

- Szybka, intensywna depektynizacja zacierów z odmian winogron bogatych w pektyny, jak na 

przykład Silvaner i Gewürztraminer, oraz poprawa wydajności tłoczenia. Bardzo dobry efekt także 

w niskich temperaturach winobrania, dzięki dodatkowej zawartości innowacyjnej zimnej pektynazy 

Erbslöh 

-  Ukierunkowany rozpad pektyn dla skuteczniejszej hydrolizy w moszczu gronowym, a przez to 

szybsze uwolnienie wody związanej przez pektyny, gwałtowne obniżenie lepkości i poprawy 

klarowania 



- Lepszy efekt środków klarujących Seporit PORE-TEC, IsingClair-Hausenpaste i Blankasit®/Klar-Sol 

Super w procesach sedymentacji i flotacji poprzez redukcję neutralnej frakcji pektyn 

- Wzrost stopni filtracyjnych w młodych białych winach z odmian winogron o wysokiej zawartości 

pektyn 

 - Wzrost stopni filtracyjnych w młodych czerwonych winach, głownie dzięki dużemu rozdziałowi, 

a tym samym zmniejszenie wielkości molekularnego rozmiaru resztkowych pektyn. 

 

 

Dawkowanie i stosowanie:  

 

 

Przypadek stosowania Zacier/moszcz Czas działania 

Wina białe-odmiany winogron bogate 

w pektyny 

6-10 mL/100kg lub 100L 2-4 godziny 

Winogrona na wina czerwone, do 25oC 4-8 mL/100kg lub 100L Podczas fermentacji na 

skórkach 

Winogrona na wina czerwone, powyżej 45oC 3-6 mL/100kg lub 100L 1-2 godziny 

 

Pomyślna hydroliza pektyn zależy od odmiany winogron, temperatury reakcji i czas działania. Jeżeli 

warunki reakcji są dobre, dawka może być zmniejszona, niekorzystne warunki reakcji wymagają 

zwiększonych dawek. 

Rozcieńczyć Trenolin® FastFlow DF w małej ilości wody i dodać do zacieru (najlepiej) lub moszczu 

gronowego. Dobrze wymieszać, aby zapewnić dobre rozprowadzenie. 

 

Przechowywanie: 

 

Przechowywać w chłodnym miejscu. Otwarte opakowania natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć  

w krótkim czasie. 

 

       Dystrybutor: 

 

                    Marxam Enology 

kacper.puc@marxam-enology.pl  

tel. +48 602 421 525 

www.marxam-enology.pl 
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