P.R.Z. AF
Συνδυασµός πρωτεϊνικών και οργανικών κολλών
∆ΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι ερυθροί οίνοι που προέρχονται από σταφύλια µέσης ποιότητας και από πρώτες πιέσεις
αυτών, δικαιολογούν την κατεργασία µε το προϊόν P.R.Z. AF. Η διαύγαση των οίνων αυτών
παρουσιάζει συνήθως δυσκολίες. Η περιεκτικότητα τους σε κολλοειδές φορτίο προερχόµενο από το
σταφύλι είναι σηµαντική. Οργανοληπτικά, οι οίνοι αυτοί παρουσιάζουν έντονη στυφάδα και κακή
επίγευση.
Η πικράδα και οι χορτώδεις εντυπώσεις στα γευστικά χαρακτηριστικά των οίνων αυτών
εξαφανίζονται µετά τη χρήση του P.R.Z. AF.
Το P.R.Z. AF δρα µόνο του. ∆εν απαιτεί τη χρήση βοηθητικών διαύγασης όπως είναι η
τανίνη ή η πυριτική γη.
Για τους οίνους που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, η
ευεργετική δράση του P.R.Z. AF είναι ξεκάθαρη. Ο συνδυασµός οργανικών και πρωτεϊνικών
κολλών επιτρέπει :
- το µαλάκωµα των γευστικών χαρακτηριστικών
- τη µείωση της στυφάδας και την εξαφάνιση του χορτώδη χαρακτήρα
- την αποµάκρυνση των κακών τανινών
- επιφέρει την αρµονία σε οίνους χωρίς γευστική ισορροπία
- δηµιουργεί µικρή ποσότητα «ιζήµατος».

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 0,3-1,5 Κg/tn
• Μέγιστη νοµοθετικά επιτρεπόµενη δοσολογία : 5Kg/tn
To P.R.Z. AF δεν περιέχει αλλεργιογόνες πρωτεΐνες και κατά συνέπεια δεν απαιτεί η σήµανση της
κατεργασίας στην ετικέτα σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Πριν από τον καθορισµό της
δόσης είναι αναγκαίος ο πειραµατισµός στο εργαστήριο

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ετοιµάστε αιώρηµα του P.R.Z. AF προσθέτοντας 100g σε 1L νερό. Χρησιµοποιείστε νερό 40oC
και όχι πιο κρύο. Αναδεύστε για 15min οπότε και λαµβάνει χώρα µερική διάλυση. Αφήστε να
φουσκώσει για µία ώρα. Αναδεύστε ξανά και φροντίστε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν µέσα στη
µέρα. Εισάγετε το προϊόν µε τη βοήθεια δοσοµετρικής αντλίας ή DOSACOL. Τραβήξτε και
διηθήστε τον οίνο από τη στιγµή που θα σχηµατιστεί το ίζηµα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 1Kg και 5Kg. 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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