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ALBUMINOCOL                                                      
Ζελατίνη έτοιμη για χρήση  

∆ΙΑΥΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η ALBUMINOCOL είναι πυκνό διάλυµα ζελατίνης, επεξεργασµένη σε αυτόκαυστο και 

σταθεροποιηµένη. 

Ο βαθµός υδρόλυσης της και η πυκνότητα του φορτίου επιφανείας ελέγχονται συστηµατικά 

στο εργαστήριο. Μια ζελατίνη µε πολύ µικρό ποσοστό υδρόλυσης παρουσιάζει δυσκολίες στη 

χρήση της ενώ αντίθετα µια ζελατίνη µε µεγάλο ποσοστό υδρόλυσης πολλές φορές δεν 

επιτρέπει ικανοποιητική διαύγαση ενώ παράλληλα ελλοχεύει τον κίνδυνο υπερκολλαρίσµατος.  

Η ALBUMINOCOL είναι κατάλληλη για την κατεργασία των δύσκολων, σκληρών και στυφών 

ερυθρών οίνων. 

Επιτρέπει: 

• Ταχεία διαύγαση των κολλοειδών. Ο αυστηρός έλεγχος του βαθµού υδρόλυσης της 

ALBUMINOCOL και της πυκνότητας του φορτίου επιφάνειας µηδενίζει τον κίνδυνο 

υπερκολλαρίσµατος. 

• Γευστική βελτίωση. Η ALBUMINOCOL βοηθά στην καταβύθιση των κακών και στυφών 

τανινών που υπάρχουν συχνά στους ερυθρούς οίνους πίεσης, οδηγώντας τους σε 

σηµαντική γευστική βελτίωση. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: 0,4-0,8L/tn είτε 1L για 2,5-5tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Εισάγετε την ALBUMINOCOL κατά τη διάρκεια µιας ανακύκλωσης. Προτείνεται η χρήση 

δοσοµετρικής αντλίας ή του DOSACOL. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση. 

 Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1L και 10L. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

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. 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 

ΙΚΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας. 
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