ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

PROVGREEN PURE WINE
Πρωτεΐνες μπιζελιού για το κολλάρισμα και
και την τελική κατεργασία των οίνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το PROVGREEN PURE WINE είναι ένα 100% φυτικό σκεύασμα που αποτελείται από πρωτεΐνες μπιζελιού,
επιλεγμένες για την ιδιότητά τους να προκαλούν συσσωμάτωση και να αντιδρούν με τις ταννίνες των
οίνων.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Γρήγορη συσσωμάτωση με τα σωματίδια που βρίσκονται σε αιώρηση στον οίνο, σε
συνδυασμό με τη βέλτιστη διαύγαση.



Βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των οίνων: απομάκρυνση των επιθετικών
ταννινών και της πικράδας, με αποτέλεσμα πιο μαλακοί και στρογγυλοί γευστικά οίνοι.



Καλύτερη αρωματική έκφραση των οίνων, με τονισμό του φρουτώδους χαρακτήρα



Οινολάσπες περισσότερο συμπαγείς, σε σύγκριση με μια κόλλα ζωικής προέλευσης.



Καλή προετοιμασία των οίνων για το φιλτράρισμα πριν την εμφιάλωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Διαύγαση λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων.



Κολλάρισμα και τελική κατεργασία λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώμενη δοσολογία: από 50 g/tn μέχρι 150 g/tn.
Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 500 g/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διασπείρετε απευθείας το PROVGREEN PURE WINE σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα νερού.
Αναδεύστε το αιώρημα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές διάλυμα. Ενσωματώστε στον προς επεξεργασία
όγκο οίνου. Ομογενοποιήστε καλά.
Προτείνεται η χρήση δοσομετρικής αντλίας ή DOSACOL.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το αιώρημα θα πρέπει να διατηρείται ομοιογενές καθόλη τη διάρκεια της ενσωμάτωσής του στο
προς κατεργασία γλεύκος.
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συσσωμάτωσης για το κολλάρισμα, όπως μπεντονίτης, ταννίνες ή πυριτική γη, τα οποία θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν επικουρικά με το PROVGREEN PURE WINE.
Μετά την ετοιμασία του, το PROVGREEN PURE WINE θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός της ίδιας
ημέρας.
Το παρόν προϊόν προορίζεται για οινολογική χρήση.
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΥΣΤΑΣΗ
Πρωτεΐνη μπιζελιού.
Δεν προέρχεται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO). Μη αλλεργιογόνο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία : 1 kg, 5 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 σύντομου χρονικού διαστήματος.
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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