BAKTOL P
Καθαρό διθειώδες Κάλιο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καθαρότητα: 99% ελάχιστη
Χηµικός τύπος: K2S2O5
Mοριακό βάρος: 222.33
Συγκέντρωση σε SO2: 56% ελάχιστη
Το BAKTOL P είναι ένα προϊόν από τα πλέον χρησιµοποιούµενα καθώς είναι εύκολο στη
χρήση και στη διάλυση ως και 400gr αποδίδοντας έτσι 200 gr SO2 για τη θείωση των οίνων.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Σε υψηλή δόση, εµποδίζει κάθε είδους ζύµωση στο γλεύκος και τον οίνο.
Σε χαµηλές δόσεις επιλέγει φυσικώς τους µικροοργανισµούς (ζύµες-βακτήρια) τους πιο ευνοϊκούς
για την οµαλή πορεία της οινοποίησης.
Είναι πιο δραστικό στα βακτήρια απ' ότι στις ζύµες και σε µέτριες δόσεις επιτρέπει την αναστολή
της µηλογαλακτικής ζύµωσης, εφόσον το επιθυµούµε.
ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Ενώνεται µε το οξυγόνο πιο γρήγορα από τις άλλες ουσίες που µπορούν να οξειδωθούν
αποτρέποντας έτσι φαινόµενα καφετιάσµατος.
ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΑΣΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Καταστρέφει ένα µέρος από τις οξειδάσες που περιέχονται στο γλεύκος και κυρίως την
τυροσινάση. Παράλληλα όταν χρησιµοποιείται σε υψηλές δόσεις αναστέλλει τη δράση της
λακκάσης.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Το BAKTOL P αποδίδει το µισό του βάρος ως καθαρό SO2, διαθέσιµο για την κατεργασία.
Αρκεί εποµένως να ζυγίσουµε την απαραίτητη ποσότητα. Οι δόσεις ποικίλουν ανάλογα µε την
περίπτωση και απαιτείται η συµβουλή οινολόγου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Είναι πάντοτε προτιµότερο να διαλύετε το BAKTOL P µέσα σε λίγο γλεύκος. Έτσι
κατανέµεται καλύτερα στην προς κατεργασία µάζα, κυρίως όταν πρόκειται για σταφύλια που
βγαίνουν από το θλιπτήριο. Το SO2 αποχρωµατίζει στιγµιαία τις ανθοκυάνες. Το φαινόµενο αυτό
είναι αντιστρέψιµο και όταν το SO2 περάσει στην ενωµένη του µορφή, το αρχικό χρώµα
επανέρχεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
2 χρόνια σε θερµοκρασία µικρότερη των 10οC. Συσκευασία κλειστή σε δροσερό και σκιερό µέρος
µακριά από οσµές.
• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας.
• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.
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