ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

KTS CLEAR
Σύνθετο προϊόν, βασισμένο στη β(1-3) γλουκάνη - χιτίνης, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για την
απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών και το κολλάρισμα των οίνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το KTS CLEAR είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν, με βάση τη β(1-3) γλουκάνη – χιτίνης, που προέρχεται από
τον Aspergilus niger.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
•

Το KTS CLEAR αναπτύχθηκε για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων μορίων, μεταξύ των
οποίων και αυτών που σχετίζονται με την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών ή / και γεύσεων
στους οίνους.

•

Το KTS CLEAR δεσμεύει τα μόρια με δυσάρεστη οσμή που οφείλονται συνήθως σε
μικροβιολογικές προσβολές από μικροοργανισμούς όπως ο Brettanomyces bruxellensis
(ζωικές και φαρμακευτικές νότες, μούχλα, στάσιμα νερά) και προκαλεί τη γρήγορη καθίζηση
των ενώσεων που σχηματίζονται.

•

Το KTS CLEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαύγαση και το κολλάρισμα οίνων, ως
εναλλακτική λύση στις κόλλες ζωικής προέλευσης.
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αποτελέσματος εντός 48 ωρών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
•

Το KTS CLEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους οίνων, για το κολλάρισμα ή
την απομάκρυνση των μορίων που ευθύνονται για δυσάρεστες οσμές.

•

Μετά την εφαρμογή του KTS CLEAR, είναι σημαντικό να γίνει μια απολάσπωση των
κατεργασμένων οίνων, για την αποφυγή του κινδύνου να γίνει εκ νέου έκλυση των μορίων
που έχουν προσροφηθεί.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώμενες δοσολογίες:
50 με 400 g/tn, ανάλογα με τον βαθμό αλλοίωσης.
Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 640 g/tn
Συνιστάται να γίνουν προκαταρτικές δοκιμές για να διαπιστωθεί η ιδανική δοσολογία.
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διασπείρετε το προϊόν σε δεκαπλάσια ποσότητα ύδατος -ΟΧΙ ΣΕ ΟΙΝΟ. Ομογενοποιήστε καλά και στη
συνέχεια προσθέστε το διάλυμα στη δεξαμενή στη διάρκεια μιας ανακύκλωσης. Προτείνεται η
προσθήκη να γίνει με τη χρήση δοσομετρικής αντλίας. Απαιτείται διαχωρισμός των λασπών από τον
κατεργασμένο οίνο 48 με 72 ώρες μετά την κατεργασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία: 1 kg

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή: διατηρείται σε μέρος ξηρό και
προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.
Συσκευασία ανοικτή: θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 48 ωρών.
Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη
συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή
εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης 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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