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DELTAGREEN                                                      

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΡΟΖΕ ΚΑΙ 

ΟΙΝΩΝ. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το DELTAGREEN είναι ένας συνδυασμός φυτικών πρωτεϊνών, PVPP και κυτταρίνης, που 

δημιουργήθηκε για τη κατεργασία γλευκών και λευκών και ροζέ οίνων κατά της οξείδωσης.  

Το DELTAGREEN δεν χρειάζεται ενυδάτωση και προετοιμασία και γι’αυτό είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλο για την κατεργασία οίνων που προορίζονται για άμεση κατανάλωση. 

Το DELTAGREEN δεν προκαλεί υπερκολλάρισμα. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

σε μεγάλη δοσολογία, εφόσον απαιτείται. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

• Απομάκρυνση των ευοξείδωτων, στυφών και πικρών πολυφαινολών, στις οποίες 

οφείλονται οι δυσάρεστες γεύσεις. 

• Απομάκρυνση των συστατικών που δεσμεύουν το SO2: μετά την κατεργασία, ο οίνος θα 

έχει μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερου SO2, σε σχέση με το ολικό SO2. 

• Σε περίπτωση θεραπευτικής κατεργασίας, επιτυγχάνεται βελτίωση του χρώματος και 

εκλεπτυσμός της αρωματικής έκφρασης των οίνων. 

• Σχηματισμός συμπαγούς και περιορισμένου σε όγκο ιζήματος. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Πρόληψη της οξείδωσης των λευκών και ροζέ γλευκών. 

• Βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των λευκών και ροζέ οίνων που 

υπολείπονται σε φρεσκάδα. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία σε γλεύκη: από 300 g/tn μέχρι 1,200 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία σε οίνους: από 300 g/tn μέχρι 2,000 g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 3,200 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διασπείρετε απευθείας το DELTAGREEN στο προς κατεργασία γλεύκος ή οίνο, κατά τη διάρκεια 

μιας ανάδευσης. Διατηρείστε τον οίνο σε ανάδευση κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσης, για να 

πετύχετε μια τέλεια ομογενοποίηση. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση. 

 Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg και 10Kg. 

Κιβώτιο: 20 x 1Kg 

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 

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