
 

 

COLOR STAB SG 
GRANULÁLT FORMÁTUMÚ BORÁSZATI TANNIN SZÍNSTABILIZÁLÁSRA 

Gyártó: VASON GROUP S.r.l. Località Nassar, 37 I - 37020 Pedemonte Verona 
Forgalmazó: Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12. 

Összetétele: 
Vegyes összetételű tannin készítmény, amely a francia tölgyből kivont Premium® 
Limousin ellág-tanninok mellett, a zöldteából extrahált katechin-típusú tanninokat, 
valamint tara és gesztenye gallo tanninokat tartalmaz, amelyek szinergizmusban 
működve stabilizálják a vörösborok színanyagait. 

Tulajdonságai: 
A Colorstab® SG készítmény az Enologica Vason a tanninok borászati felhasználása 
során szerzett több éves tapasztalatának az eredménye. A Colorstab® SG 
készítményben található különböző tanninfrakciók szinergizmusának köszönhetően 
egyrészt stabilizálják a színanyagokat, másrészt inaktiválják a szőlőben természetes 
módon jelenlévő oxidáz enzimek működését. Ez utóbbi hatás alapvetően a katechin 
típusú tanninoknak köszönhető, amelyek erősen reagálnak az oxidáz 
enzimekkelteljesen de-proteinizálva azokat, így blokkolva káros működésüket. 
A színanyagok stabilizálását az exkluzív extrahálási eljárással a zöldteából kivont 
katechinek mellett a francia tölgyből kivont Premium® Limousin ellág-tanninok végzik. 
A katechinek a legreaktívabb tanninok, amelyek akár az oxigén jelenléte nélkül is 
képesek az antocianinok stabilizálására, míg az ellág-tanninok kevés oxigén jelenlétét 
igénylik hatásuk érvényesítése érdekében. Ezen kívül a tölgyből származó elegáns ellág-
tanninok, és a zöldteából származó katechinek működésük közben megőrzik a bor 
organoleptikus egyensúlyát: a ligninek átalakulása során keletkező alkotók 
hozzájárulnak a bor vaníliás jegyeinek kiemeléséhez (Limousin ellág-tanninok), 
ugyanakkor a zöldteából származó katechinek szerepet játszanak a bor gyümölcsös 
karakterének kifejezésében. 
A Colorstab® SG az oxidációval szembeni védelem mellett komplexebb, teltebb, 
ízérzetet és hosszabb utóízt kölcsönöz a bornak. 

Alkalmazása: 
A Colorstab® SG készítmény alkalmazható az erjedés (vinifikáció) és a borérlelés korai 
szakaszában is. 

Használata: 
Keverjük el a szükséges mennyiségű Colorstab® SG-t a súlya tízszeresének megfelelő 
mennyiségű nem túl magas keménységi fokú vízben, lehetőleg fém keverőeszköz 
használata nélkül. Granulátum formulájának köszönhetően hideg vízben is könnyen 
oldódik. 
A kedvezőbb eredmény elérése érdekében használata során ajánlott a mikro-
oxigenizáció paralel alkalmazása. 

Dózis:  
10-30 g/hL esetleg 40 g/ hL vörösbor készítés esetén 
3-8 g/ hL rozébor készítése esetén 

Csomagolás:  
0,5kg-os polilaminált zacskókban, visszazárható Zip rendszerű zárral ellátva. 

Tárolás:  
Fénytől és sugárzó hőtől elkülönítve, hűvös száraz helyen gondosan visszazárt 
zacskóban.  



 

 

Figyelmeztetés: 
A termék a „Nem Veszélyes” kategóriába sorolandó a jelenlegi szabályozás szerint. 


