
 

ZIMAFLOW 
Pektolitikus és béta-glükanáz enzimkészítmény a borok tisztítására és a szűrhetőség 
elősegítésére 

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

Összetétel: 
 Folyékony enzimkeverék széles pektolitikus és béta-glükanáz aktivitással.  

Tulajdonságai: 
A ZIMAFLOW olyan enzimkészítmény amely specifikus módon képes lebontani a jelenlévő 
pektineket glükánokat és poliszacharidokat a bor minőségi tulajdonságainak teljes megőrzése 
mellett. Ideális eszköz a bor szűrhetőségének és természetes tisztulásnak elősegítésére. Ezen 
érdekes tulajdonságai már a tipikus pincehőmérsékleten működnek, ezért ajánlott megfelelően 
időzítve alkalmazni. 
Köszönhetően az előállítása során alkalmazott magas tisztasági foknak a jelenlévő cinnamyl-
észteráz aktivitás a ZIMAFLOW esetében elhanyagolható! 

Alkalmazása: 
A ZIMAFLOW a szűrhetőség elősegítésére alkalmazott készítmény. A palackozás előtti fázisban 
alkalmazva javítja a szűrhetőségi indexet megkönnyítve a végső szűrést. Szintén elősegíti a friss 
borok tisztulását. 
Általánosan alkalmazása 10-25°C között ajánlott, 20°C-on 3-4 nap alatt hat, míg alacsonyabb 
hőmérsékleten 12-15 napra van szükség. Akár 6 °C-on is működik csak sokkal lassabban dolgozik. 
Nagyszerűen alkalmazható botritiszes szőlőből készült tételek setében, mivel elbontja azokat a 
makromolekulákat, amelyek akadályozzák a tisztulást és később a szűrhetőséget. 
A korábbi hidegstabilizálási fázisban alkalmazva (optimalizálva a Cristalitte®-al) felgyorsítja a 
tisztulást effektívebbé és gyorsabbá téve a folyamatot. Lizogén aktivitásának köszönhetően a 
sejtfalak bontásával elősegíti a frissen kierjedt tételek természetes mannoprotein feltáródását. 
A ZIMAFLOW használata során be kell tartani az érvényben lévő vonatkozó előírásokat. 

Használata: 
A ZIMAFLOW legeffektívebb alkalmazása a borok végső szűrésekor van, amivel javíthatjuk a 
szűrhetőségi indexet (automata módon ellenőrizhető a Mastermind® QFT berendezéssel) amivel 
elősegítjük a bor membránon történő átáramlását. A készítmény szintén megkönnyíti a 
finomseprőt tartalmazó újborok ülepedését és ezzel az első fejtést. 
A ZIMAFLOW felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, amelyet egy kevés borban 
keverjünk el majd az oldatot alaposan homogenizáljuk a teljes tételben. Az enzim használati ideje 
alatt kerüljük a bor derítését bentonittal vagy tanninkészítményekkel. 
Mint minden más enzimkészítmény a ZIMAFLOW aktivitása a bor hőmérsékletével arányosan 
csökken (10°C-onként megfeleződik), ezért alacsonyabb hőmérsékletű tételek esetében, érdemes 
emelni az alkalmazott dózist a fentiekben ismertetett mértékben. 
A termék hatékonysága csökken alacsony pH vagy rendkívül magas kénessavszintek mellett. 

Adagolás: 
3-10mL/hL a bor hőmérséklete és az alkalmazás időzítése alapján. 

Csomagolás: 
1 kg-os palackokban. 

Tárolás:  
Száraz, hűvös (10-15 ˚C) helyen alaposan visszazárva a megbontott tételt. 

Figyelmeztetés: 
Az 1992/01/28-án hozott olasz minisztériumi rendelet alapján: Xn – ártalmas. (Lásd MSDS). 


