ΕΝΖΥΜΑ

VIAZYM ROUGE
Σκεύασµα πηκτινολυτικών ενζύµων για την διαύγαση γλευκών ή ερυθρών οίνων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το VIAZYM ROUGE είναι ένα σκεύασµα πηκτινολυτικών ενζύµων, σε µορφή µικροκόκκων,
κατάλληλο για τη διαύγαση γλευκών ή ερυθρών οίνων.
Η απουσία κινναµοϋλεστεράσης στο VIAZYM ROUGE προφυλάσσει από το σχηµατισµό πτητικών
φαινολών, που επηρεάζουν αρνητικά το άρωµα των οίνων.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
•
•

Πηκτινολυτική δράση.
Γρήγορη διαύγαση.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
•

Bελτιώνει την διαύγαση των γλευκών (γλεύκος ελεύθερης ροής, γλεύκος πίεσης) ή
ερυθρών οίνων.
Χρήση βάση νοµοθεσίας και σε βιολογικούς οίνους.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώµενη δοσολογία: 20 µε 50 g/tn, ανάλογα µε το χρόνο επαφής, τη θερµοκρασία και το pH.
Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (∆/Υ)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε το VIAZYM ROUGE σε περίπου 10 L νερό ή γλεύκος. Προσθέστε στα σταφύλια µετά το
σπάσιµο ή κατά τη διάρκεια της πλήρωσης της δεξαµενής απολάσπωσης του γλεύκους και
οµογενοποιήστε καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.
Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας

ΣΥΣΤΑΣΗ
Πηκτινάση, µαλτοδεξτρίνη. ∆εν περιέχει Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (GMO).
Ενζυµατική δράση:
Πηκτινάση (EC 3.2.1.15) > 50 000 AJDU/ml (g)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία 100gr
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κατά την παραλαβή στο οινοποιείο διατηρείται, για µικρό χρονικό διάστηµα (µερικές ηµέρες), σε
θερµοκρασία µικρότερη από 25°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.
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