MIRACOL
ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο µπεντονίτης MIRACOL παρουσιάζει εξαιρετική δυνατότητα συσσωµάτωσης µε τις
πρωτεΐνες του οίνου.
Ο MIRACOL µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις κανονικές συνθήκες χρήσης των µπεντονιτών,
αλλά σε δόσεις πολύ πιο χαµηλές 0,1-0,2 Kg/tn.
Ο MIRACOL χρησιµοποιείται κυρίως για την κατεργασία «δύσκολων» λευκών οίνων η
πρωτεϊνική σταθεροποίηση των οποίων απαιτεί σηµαντικές ποσότητες των απλών µπεντονιτών.
Η ΜIRACOL δίνει εξαιρετικά αποτελέσµατα σε λευκούς και ερυθρούς οίνους που
παρουσιάζουν δυσκολίες στο φιλτράρισµα.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Μέση συνιστώµενη δοσολογία : 0,1-0,2 Kg/tn
• Συνιστώµενη δοσολογία για οίνους διαυγείς ή φτωχούς σε πρωτεΐνες : 0,05Kg/tn
Απαιτείται η διενέργεια δοκιµών κολλαρίσµατος για τον καθορισµό της βέλτιστης δοσολογίας, η
οποία µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά από τη µέση συνιστώµενη δοσολογία στην περίπτωση οίνων µε
µεγάλη περιεκτικότητα πρωτεϊνών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα MIRACOL σε χλιαρό νερό (1Κg σε 25-30Lt). Αναδεύστε
µετά από 1-2 ώρες. Αφήστε να φουσκώσει το λιγότερο 4 ώρες και κατά προτίµηση 12 µε 14 ώρες.
Εισάγετε το διάλυµα είτε κατά τη διάρκεια µιας µετάγγισης είτε κατά τη διάρκεια µιας
ανακύκλωσης, χρησιµοποιώντας δοσοµετρική αντλία ή καλύτερα DOSACOL ώστε κάθε λίτρο
οίνου να αναµιγνύεται µε τη δόση κόλλας που του αντιστοιχεί. Από τον τρόπο που θα φουσκώσει
και θα εισαχθεί η κόλλα, εξαρτάται η επιτυχία του κολλαρίσµατος. Αφήστε τις οινολάσπες να
καταβυθιστούν κατά προτίµηση για µερικές µέρες, πριν τη µετάγγιση ή το φιλτράρισµα.
Οι οινολάσπες µπορεί να κατεργαστούν µε 0,4-0,8 lt/tn ALBUMINOCOL και στη συνέχεια
να φιλτραριστούν ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg. 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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