
OENOZYM  SP 

PREPARAT ENZIMATIC CONCENTRAT PENTRU CLARIFIEREA MUSTURILOR ALBE SI ROZE 

 

COMPOZITIE  

Oenozym SP este un preparat concentrat din enzima pectolitica produsa din tulpini clasice de 

Aspergillus niger. Pentru obtinerea acestui preparat nu se utilizeaza microorganisme modificate 

genetic. Acest produs se prezinta sub forma microgranulara standardizata cu maltodextrina . 

 

CARACTERISTICI 

Utilizarea enzimei Oenozym SP garanteaza actiunea unor importante activitati enzimatice 

principala functie este dezvoltarea activitatii pectin-liazica ce permite degradarea completa a 

pectinelor esterificate, aceasta in echilibru cu activitatea poligalatunorazica, asigurand impreuna 

clarifieri rapide si o buna compactare a depozitului. Activitatea pectin-esterazica garanteaza in 

plus formarea unui substrat fata de interventia poligalactunorazica si arabanazica foarte 

importanta deoarece permite degradarea partilor esterificate din pectine. Oenozym SP este un 

produs care a fost complet purificat fata de activitatea cinamil- esterazica. 

 

APLICATII - UTILIZARI  

Oenozym SP este un preparat potrivit pentru tratamentul musturilor destinate productiei de vinuri 

albe si roze sarcina sa principala este realizata in fazele de macerare peliculara cele de clarifiere 

statica sau flotatie. Activitatea sa maxima se desfasoara la valori scazute ale ph-ului avand 

capacitatea de degradare a pectinelor in musturi foarte acide in maniera foarte rapida si cu o 

compactare optima a depozitului.  

 

DOZE 

Produsul este utilizabil la tratamentul musturilor destinate obtinerii vinurilor albe si roze. Poate fi folosit 

cu bune rezultate in doua faze principale: clarifiere si flotatie. In faza de clarifiere statica se 

recomanda utilizare a 0.5 – 1.5 gr/hl, care vine omogenizat bine in masa, mentinand temperatura    

la 20 °C pentru o perioada de timp cuprinsa intre 8 si 12 ore. In faza de flotatie, se recomandă 

adaugarea de 0.5 gr/hl  mentinand timp de 1 - 2  ore, temperatura constanta  de 20 °C 

 

MODALITATE DE UTILIZARE     

Oenozym SP este o enzimă de utilizare usoară si practică, se prezintă în formă microgranulata si 

este utilizata în etapele de clarifiere statica si macerare. Adaugarea ei trebuie să aibă loc în faza 

de presare sau direct în must. Înainte de adaugarea in masa de tratat diluati preparatul enzimatic 

în 10 parti apa. Adaugati produsul în mustul de tratat si omogenizati bine. 

 

AMBALARE 

Oenozym SP este disponibil la ambalaj de 0,1 si 0,5 kg. 

 

PASTRARE 

Activitatea enzimatica a produsului este garantata pentru o perioada de 36 de luni, daca este 

pastrat intr-un mediu racoros si uscat la o temperatura sub 15°C. 

Dupa utilizare inchideti cat mai bine ambalajul ce a fost deschis pentru a-i asigura pastrarea in 

bune conditiuni. 

 

CLASIFICARE SI DECLARATII 

Conformitate cu normele Reg. CE 606/2009 – Codex OIV (enologia) Reg. CE 1332/2008 (enzime 

alimentare). 

Produs admis pentru productia vinurilor biologice (Reg. CE 203/2012)  

Limite de utilizare :   /  

Termen minim de pastrare indicat pe ambalaj 

Clasificare Siguranta : Nociv – frasa R: 42 – fraza S: 22  

Clasificare ADR  Neclasificat  

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

Alergeni   Nu contine produse precizate in alin III bis al directivei 2000/13/CE, 

                                       modificate prin directiva 2007/68/CE  

 

PERICOLE 

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

industriala si in conformitate cu legislatia in vigoare. Produs pentru uzul alimentar si enologic, 

destinat utilizarii  exclusiv profesionale. 



Produs nociv (Xn) : consultati fisa de siguranta. 

  

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 10/02/2016 rev. n° 1 

 

 

 

 


