ΕΝΖΥΜΑ

VIAZYM FLUX
Πηκτινολυτικά ένζυµα σε υγρή µορφή εξειδικευµένα για τη διαύγαση και
το φιλτράρισµα γλευκών και οίνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το VIAZYM FLUX είναι ένα σκεύασµα ενζύµων σε υγρή µορφή, που προέρχεται από τον Aspergillus
niger και τον Trichoderma reesei. Είναι πλούσιο σε πηκτινάση και σε δράση β-γλουκανάσης και έχει
δηµιουργηθεί εδικά για τη διαύγαση και το φλιτράρισµα γλευκών και οίνων.
Η απουσία κινναµοϋλεστεράσης στο VIAZYM FLUX αποτρέπει το σχηµατισµό πτητικών φαινολών,
που επηρεάζουν αρνητικά το άρωµα των οίνων .

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
•
•

Αποικοδόµηση των πηκτινών.
Αποικοδόµηση των γλουκανών που εµφανίζονται σε σταφύλια προσβεβληµένα από φαιά
σήψη - Botrytis cinerea.
Αποτελεσµατική διαύγαση.
Προστασία κατά της οξείδωσης.
Αποικοδόµηση των κυτταρικών τοιχωµάτων γεγονός που διευκολύνει την ωρίµανση
παρουσία των οινολασπών.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•

•

•

Στο τέλος της αλκοολικής ζύµωσης, ανεξάρτητα από τη µέθοδο οινοποίησης: Προετοιµάζει
τον οίνο για την ωρίµανση, ξεκινάει τη διαδικασία παλαίωσης, συµβάλλει στη διαδικασία
στατικής διαύγασης και διευκολύνει τη διηθησιµότητα του οίνου.
Σε τελειωµένους οίνους, πριν το φιλτράρισµα που προηγείται της εµφιάλωσης: ∆ιευκολύνει
σηµαντικά το φιλτράρισµα των οίνων, αυξάνοντας την αποδοτικότητά του και βελτιστοποιεί τη
χρήση των υλικών φιλτραρίσµατος (λιγότερη γη διατόµων, µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των
µεµβρανών).
Καθαρισµός µεµβρανών υπερδιήθησης (διαθέσιµο πρωτόκολλο χρήσης).

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώµενη δοσολογία: 30 µε 50 ml/tn, ανάλογα µε το χρόνο επαφής, τη θερµοκρασία και το pH.
Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (∆/Υ)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αραιώστε το VIAZYM FLUX σε περίπου 10 L. νερό ή γλεύκος.
Προσθέστε στον προς κατεργασία όγκο και οµογενοποιείστε καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.
Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας

ΣΥΣΤΑΣΗ
Πηκτινάση, κυτταρινάση, β-γλουκανάση,
Οργανισµούς (GMO).
Ενζυµατική δράση:
Πηκτινάση (EC 3.2.1.15) > 30 000 AJDU/ml

γλυκερόλη.

∆εν

περιέχει

Γενετικά

Τροποποιηµένους
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Κυτταρινάση (EC 3.2.1.4) > 450 000 mSU/ml
Β-Γλουκανάση (EC 3.2.1.58) > 16 700 nkat/g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία 1 L

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κατά την παραλαβή στο οινοποιείο διατηρείται, για µικρό χρονικό διάστηµα (µερικές ηµέρες), σε
θερµοκρασία µεταξύ 8°C και 15°C, σε µέρος ξηρό, προστατευµένο από το φως, µακριά από έντονες
οσµές.
Ανοικτή συσκευασία διατηρείται σε θερµοκρασία µικρότερη από 8 °C - όχι βαθιά ψύξη - και πρέπει να
χρησιµοποιηθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Μετά το τέλος της περιόδου του τρύγου, διατηρείται σε θερµοκρασία µικρότερη από 8 °C .
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 ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ IKΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την
έγγραφή άδειά µας.

ΧΑΛΚΗΣ 32, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ • ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Τ.Θ. 60810, 57001 ΘΕΡΜΗ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 – 383222, 2310-476 244 • FAX : 2310-383223 • E-mail: info@ampelooeniki.gr

σελ. 2 από 2

