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DUOGOM MAX                                                            

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Acacia Verek  ΚΑΙ Acacia Seyal 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ SO2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το DUOGOM MAX* είναι ένα σκεύασμα με βάση το αραβικό κόμμι σε αναλογία 200 g/L, 

σταθεροποιημένο με 4 g/L SO2. Το σκεύασμα αυτό αποτελείται από αραβικά κόμμεα υψηλής 

ποιότητας, τα οποία το καθιστούν διαυγές και απολύτως καθαρό. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το DUOGOM MAX σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για να διευκολύνει τον οινοποιό που επιθυμεί 

με μια κατεργασία, να σταθεροποιήσει τον οίνο όσον αφορά τα κολλοειδή του και να του 

προσδώσει στρογγυλάδα και αίσθηση γλυκύτητας. Η σταθεροποιητική του επίδραση 

παρατηρείται και οργανοληπτικά, αφού ενισχύει την αρωματική ένταση του οίνου. 

Το DUOGOM MAX ενισχύει επίσης τη δράση του μετατρυγικού οξέος V40, συμβάλλοντας στη 

μείωση του κινδύνου καθίζησης τρυγικών αλάτων, κατά την έκθεση του οίνου σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Λόγω της υψηλής καθαρότητάς του, προτείνεται η προσθήκη του DUOGOM 

MAX μετά το τελευταίο φιλτράρισμα, κατά τη διάρκεια της εμφιάλωσης. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Εφαρμογή σε ερυθρούς, λευκούς και ροζέ οίνους. 

• Εφαρμογή σε φιλτραρισμένο οίνο, πριν την εμφιάλωση, για τη σταθεροποίηση των 

χρωστικών και τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των οίνων 

(στρογγυλάδα, αίσθηση γλυκύτητας, αρωματική ένταση). 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: 1 L για 250–1000 L οίνου (1,000 με 4,000 ml/tn). 

Η απαιτούμενη δοσολογία θα πρέπει να εκτιμηθεί βάσει της αστάθειας των χρωστικών. 

Για την εκτίμησή της, εφαρμόστε ένα τεστ ψύξης (4 με 6 μέρες στους +2°C).  
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Προσθέστε το DUOGOM MAX μετά από όλα τα κολλαρίσματα. Ενσωματώστε το μετά το 

τελευταίο φιλτράρισμα, κατά τη διάρκεια της εμφιάλωσης, με τη βοήθεια μιας δοσομετρικής 

αντλίας, συνδεδεμένης στην εμφιαλωτική μηχανή. 

Προειδοποίηση: Η έκθεση του οίνου σε υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να προκαλέσει κάποια 

θολερότητα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Αραβικό κόμμι Ε414 – SO2. E220/E228: 0,4%. 

Δεν προέρχεται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 5L και 20L. 

Δεξαμενή των 1000L. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και 

προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές και μακριά από πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία (παγετός). Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου 

χρονικού διαστήματος. Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία ανάλωσης 

που αναγράφεται στη συσκευασία. 

* Το DUOGOM MAX δεν είναι ένα απλό υδατικό διάλυμα αραβικού κόμμεος. Το ακατέργαστο αραβικό κόμμι και το SO2 

διαλύονται, αντιδρούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες και υπόκεινται χημική διεργασία με σκοπό τον καθαρισμό και τη 

σταθεροποίηση των πρώτων υλών και τη βελτιστοποίηση των αποδόσεών τους. Το τελικό προϊόν που παραλαμβάνεται 

δεν είναι ένα απλό υδατικό διάλυμα των πρώτων υλών που περιέχει, αλλά ένα προϊόν με μοναδικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά. 

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. 

303/2020 – 2/2 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr

