GOMIXEL
∆ιάλυµα αραβικού κόµµεος
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ∆ΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η προσθήκη αραβικού κόµµεως αποτελεί την τελική κατεργασία σταθεροποίησης των
κολλοειδών συστατικών των οίνων. Η προσθήκη αυτή επαναφέρει την αρχική προστασία που
χάθηκε µε την ζύµωση και τις κατεργασίες διαύγασης.
Το GOMIXEL είναι ένα διάλυµα από αραβικά κόµµεα εγγυηµένης πυκνότητας d=1,100,
παρασκευασµένα µε τη φροντίδα του οίκου Martin Vialatte από ειδικά επιλεγµένα κόµµεα, τα
οποία διαλυτοποιήθηκαν, καθαρίστηκαν και αποστειρώθηκαν.
Η χρήση του αραβικού κόµµεως πριν την εµφιάλωση, σε διαυγείς οίνους που έχουν
προηγουµένως κολλαριστεί και φιλτραριστεί συµπληρώνει και ενισχύει τη σταθεροποιητική δράση
του µετατρυγικού οξέος (V 40). Το αραβικό κόµµι σε συνέργια µε το V40 µειώνει τον κίνδυνο
εµφάνισης κρυσταλλικού ιζήµατος όξινου τρυγικού καλίου.
Προσδίδει στρογγυλάδα, λιπαρότητα και αρµονία στους λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους.
Μάλιστα στους ερυθρούς οίνους η αίσθηση του στυφού, που οφείλεται σε τραχιές τανίνες,
µειώνεται.
Μεταξύ των κόµµεων της συλλογής Martin Vialatte το GOMIXEL εξασφαλίζει τη
µικρότερη σταθερότητα των χρωστικών των ερυθρών οίνων.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 0,5-1 Lt/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το GOMIXEL πρέπει να εισαχθεί σε οίνο διαυγή. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κολλάρισµα και
φιλτράρισµα του οίνου, οι κατεργασίες αυτές πρέπει υποχρεωτικά να προηγούνται της προσθήκης
αραβικού κόµµεως. Σε αντίθετη περίπτωση η παρουσία του κόµµεως αφενός παρεµποδίζει την
κόλλα και αφετέρου σταθεροποιεί το θόλωµα.
Το GOMIXEL δεν έχει µεγάλη αποφρακτική δράση και δεν εµποδίζει το φιλτράρισµα ακόµα και
από αποστειρωτικό χαρτόφιλτρο.
Για το τελικό φιλτράρισµα µε φίλτρο µεµβράνης εισάγετε το GOMIXEL µε τη βοήθεια
δοσοµετρικής αντλίας στο σύνολο της δεξαµενής το πολύ 4 ώρες πριν το φιλτράρισµα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 20Lt. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και
άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 20oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.

• 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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