
ANTI R 

FORMULAT PENTRU TRATAREA PROBLEMELOR LEGATE DE FENOMENE REDUCATOARE 

 

COMPOZITIE  

ANTI R este produs pe bază de scoarta de drojdie bogata natural în cupru si bentonită.  

 

CARACTERISTICI 

Anti-R are o capacitate mare si specifică de adsorbtie a substantelor sulfurate care cauzează 

probleme organoleptice, în general, definite ca fiind reducatoare, sulfurate, miros varza, etc.; De 

asemenea, este activă pe vinurile care au probleme de reducere foarte evidente, în cazul în care 

utilizarea altor tehnici curative nu este eficientă. Poate fi utilizat si ca înlocuitor de cupru. Utilizarea 

nu implică riscuri de oxidare asupra vinurilor tratate. 

 

APLICATII - UTILIZARI  

Principala utilizare este la tratamentul vinurilor cu probleme de reducerea puternică constatate la 

sfârsitul fermentatiei alcoolice sau malolactice. În tratamentul vinurilor afectate de probleme de 

reducere Anti R conduce la o scădere semnificativă a notelor negative, restaurand notele de 

fructe si prospetimea, în general, acoperite de mirosurile reduse. Peretii celulelor de drojdie 

elibereaza în vin polizaharide parietale si manoproteine, care contribuie la rotunjimea si 

delicatetea vinului, compusi ce îmbunătătesc caracteristicile organoleptice ale produsului. 

 

DOZE 

Vinuri: 5 până la 30 g / hl în functie de intensitatea problemei. In vinurile albe, nu este 

recomandata, în mod normal, doza maximă. Pentru vinurile cu probleme mari reducatoare utilizati 

doza maximă recomandată. 

Înainte de utilizare, este recomandabil să se facă unele teste preventive asupra vinului redus 

pentru a determina doza corectă. 
 

MODALITATI DE UTILIZARE  

Se prepară o suspensie de ANTI R in 5 părti de apă rece si se agită puternic pentru a obtine 

dispersia corectă si pentru a evita formarea de aglomerări. 

-  Suspensia astfel obtinută trebuie utilizată in timp scurt si nu poate fi conservata ptr pastrare. 

- Se adaugă in masa de vin care urmează să fie tratata prin încorporarea pe la partea superioară 

a rezervorului. 

- Se amestecă produsul prin intermediul unui remontaj protejat de aer sau folosind un agitator. 

După tratament se recomandă o degustare zilnica pentru a testa eficacitatea tratamentului. 

Dacă problema este rezolvată se lasa să depună produsul si apoi se face o transvazare pentru a 

separa vinul de depozit. În cazul în care tratamentul nu s-a dovedit suficient, repuneti in suspensie 

depozitul printr-un reamestec si ziua urmatoare repetati degustarea. În general, se obtin rezultate 

satisfăcătoare după 1 zi, rareori este un tratament prelungit timp de mai multe zile si, în orice caz, 

timpul de contact nu a fost niciodată mai mult de 5 zile in cazurile in care s-a utilizat ANTI R. 

Respectati reglementarile stabilite de legislatia în vigoare. 

 

AMBALARE 

Produsul este disponibil la punga de 0.5 kg.  

 

PASTRARE  

Ambalaj inchis:  pastrare in loc racoros (temperatura intre 5 si 25°C), uscat, ventilat si fara mirosuri. 

Ambalaj deschis pentru folosire: pachetele deschise trebuiesc inchise cu grija si conservate in loc 

racoros (temperatura sub 15°C ) uscat si ventilat, fiind recomandata folosirea in timp cat mai scurt. 

 

CLASIFICARE SI DECLARATII 

Conformitate cu normele Reg. CE 606/2009 – Codex OIV (enologia),  

Produs necertificat biologic, dar admis pentru productia vinurilor biologice daca nu este detectabil 

bio (Reg. CE 203/2012)  

Limite de utilizare :   /  

Termen de utilizare : indicat pe ambalaj 

Clasificare Siguranta  Neclasificat  

Clasificare ADR  Neclasificat  

OGM    Nu contine/nu provine din OGM – organisme modificate genetic   

Alergeni   Contine sulfiti  



 

PERICOLE 

Acest produs trebuie inmagazinat, manipulat si utilizat in acord cu normele sanitare de igiena 

industriala si in conformitate cu legislatia in vigoare. Este un produs pentru uzul exclusiv profesional 

in domeniul alimentar si enologic. 

 

Informatiile continute in aceasta fisa tehnica, sunt cele disponibile in stadiul actual al cunostintelor 

despre acest produs. Utilizatorii trebuie sa opereze conform bunelor practici de lucru si in 

conformitate cu legislatia in vigoare; este, de asemenea, oportun a se realiza teste preliminare. 

Indicatiile si recomandarile prezente in acest document, nu garanteaza obtinerea unui anumit 

rezultat presupus apriori de catre un utilizator.  

 

Fisa tehnica elaborata in 10/02/2014 rev. n° 2 


