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ClearUp BIO 
 

PERETE CELULAR DE DROJDIE,  
INALT PURIFICAT  

CALITATE ORGANICA CERTIFICATA 
 

 

 General 
 

Acest produs, pereți celulari de drojdie inalt purificat, oferă o serie de proprietăți care-l califica pentru cateva aplicatii 
interesante în procesul de vinificație. Acestea includ absorbția substanțelor care inhiba sau pot bloca fermentatia. 
Exemple de astfel de substanțe inhibitoare sunt acizii grași (C12-C20), dar și reziduurile de pesticide sau toxinele 
fungice (micotoxine). ClearUp BIO este primul produs, derivat din drojdie, certificat organic care poate elimina sau 
reduce substanțele inhibitoare menționate mai sus, cum ar fi acizii grași cu lanț mediu și alte toxine din must sau vin. 
ClearUp BIO este certificat conform Regulamentelor UE 834/2007 și 889/2008 și este aprobat pentru producția de vin 
organic. 

 
 

 Aplicatii 
 

ClearUp BIO este un preparat nou, puternic purificat, 
de pereți celulari de drojdie. Datorită conținutului său 
semnificativ mai mare de lipide, are proprietăți 
multiple, care sunt de dorit in vinificatia moderna. 
Printre acestea se numără adsorbția acizilor grași 
care inhibă fermentația, precum și pesticide sau chiar 
micotoxine care sunt adesea responsabile de 
fermentațiile inhibate. ClearUp BIO poate elimina, de 
asemenea, o serie de defecte senzoriale, precum cele 
de Brettanomyces și  cele tiolic negative. ClearUp 
BIO este un adevărat allrounder - respectând desigur 
pe deplin reglementările UE (CE) 834/2007 și (CE) 
889/2008. A treia aplicatie este sa creasca turbiditatea 
musturilor foarte limpezite, ceea ce duce la o 
imbunatatire a dinamicii drojdiei și o rata mai mare de 
finalizare a fermentației în sucurile bogate în zahăr. 
Figura 1 arată efectul asupra dinamicii fermentatiei 
într-un Burgund alb din 2011. Cu ClearUp BIO 
valoarea turbiditatii este crescută la 65 NTU. Este 
evident că procesul de fermentare este mai sustinut și 
mai sănătos în comparație cu controlul. 

 
 

 Proprietati 
ClearUp BIO are numeroase aplicații pentru fermentatii incetinite si blocate sau defecte senzoriale 

 

 Leagă o serie de reziduuri de pesticide și 
micotoxine, care au toate efectele de inhibare 
a drojdiei. 

 Indeparteaza acizii grasi cu lant mediu din 
must sau vinuri tinere. 

 Poate reduce în special conținutul de 
fenoli volatili (provocati de 
Brettanomyces). 

 Îmbunătățește senzorial vinurile 
provenite din fermentații dificile. 

 Poate reduce aromele de sulf din 
vinurile tinere. 

 
 Eliminarea fenolilor nedoriti din suc sau vin. 

 Corecția problemelor de culoare în vinul alb, 
Blanc de Noirs și vinul roz. 

 Ideal pentru creșterea turbiditatii musturilor 
puternic clarificate, 

 Absolut neutru dpdv senzorial. 
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 Ingrediente 

 
ClearUp BIO este un preparat purificat de perete celular 
de drojdie și care respectă Regulamentul organic CE 
834/2007 și 889/2008. 

Toate   componentele   nu   conțin   OMG   și   respectă 
standardul alimentar. 

 Ambalare / Valabilitate 
 

ClearUp BIO va fi livrat într-o punga de aluminiu 
vidata  de 1 kg sau 5 kg. 
 

Perioada de valabilitate:  min. 36 luni la 15°C, 
păstrat într-un loc rece și uscat. Depozitarea la 
peste 35°C poate deteriora produsul. Ambalajele 
deschise trebuie consumate imediat. 

 
 

 
 
 
 
 

Disclaimer: 
 

Informațiile, datele și recomandările conținute în această informație despre produs sunt furnizate cu bună credință, obținute din surse fiabile și sunt considerate adevărate 
și exacte la data revizuirii. PI-ul servește ca descriere a produselor și a caracteristicilor sale atunci când sunt utilizate conform protocolului. Nicio garanție, exprimată sau 
implicită, referitoare la produsul descris în acest PI nu este creată sau dedusă prin nicio declarație din acest PI. 
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