CRISTALINE
Ιχθυόκολλα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΖΕ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η CRISTALINE είναι κόλλα ζωικής προέλευσης (ψάρια), εξειδικευµένη για το κολλάρισµα
των λευκών και ροζέ οίνων.
Χαρίζει στον οίνο διαύγεια και λαµπρότητα χρώµατος. Η καταβύθιση των κολλοειδών
πραγµατοποιείται αργά συµπαρασύροντας ακόµη και τα κολλοειδή µικρής διαµέτρου.
Είναι ιδανική για το κολλάρισµα των “δύσκολων” οίνων.
Βελτιώνει τη διήθηση των οίνων µε µεγάλη περιεκτικότητα κολλοειδών, κυρίως εκείνων που
προέρχονται από σταφύλια τα οποία είχαν προσβληθεί από το µύκητα Botrytis cinerea. Έχει µικρή
ευαισθησία στα προστευτικά κολλοειδή.
Η προσθήκη τανίννης συνήθως δεν είναι απαραίτητη καθώς η CRISTALINE έχει τη
δυνατότητα να δρα ακόµη και µε πολύ µικρή περιεκτικότητα τανίννης.
Εάν εφαρµοστεί µετά την κατεργασία αποσιδήρωσης η CRISTALINE επιτρέπει και την
αποµάκρυνση των αιωρούµενων σωµατιδίων που προέρχονται από την κατεργασία αυτή.
Η ταυτόχρονη χρήση της CRISTALINE και πυριτικής γης δίνει εξαιρετικά αποτελέσµατα
ιδιαίτερα αν η CRISTALINE χρησιµοποιηθεί σε συγκέντρωση µεγαλύτερη από 3g/hL.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 10-40g/tn

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την CRISTALINE σε κρύο νερό σε αναλογία 200g CRISTALINE σε 10L νερό.
Αναδεύστε έντονα ώστε να οµογενοποιηθεί καλά. Αφήστε να φουσκώσει για 1 µε 2 ώρες. Μετά
την παραµονή αναδεύστε καλά προσθέτοντας κρύο νερό σε αναλογία 10L νερού για 10L
διαλύµατος. ∆εν πρέπει να προετοιµάζεται καιρό πριν τη χρήση ειδικά το καλοκαίρι.
Πραγµατοποιείστε το κολλάρισµα µε τη βοήθεια δοσοµετρικής αντλίας ή DOSACOL

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και
άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το
άνοιγµα πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως.

• 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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