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EFFERBAKTOL 2-5 granules                                                   
 

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ 2 Ή 5 g ΚΑΘΑΡΟ SO2 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΩΣΗ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩN 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                

 

Χάρη στην συγκεκριμένη συγκέντρωση σε SO2, την κοκκώδη μορφή τους και την ευκολία στη 

χρήση τους το EFFERBAKTOL 2 ή 5 επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε μια απόλυτα ομοιογενή, 

ελεγχόμενη και ακριβή θείωση στα βαρέλια και σε μικρές δεξαμενές. 

Το EFFERBAKTOL 2 ή 5 σε κοκκώδη μορφή παρασκευάζεται από BAKTOL P (διθειώδες κάλιο) 

και όξινο ανθρακικό κάλιο. 

Το κάθε σακουλάκι EFFERBAKTOL 2, περιέχει 2g καθαρό SO2. 

Το κάθε σακουλάκι EFFERBAKTOL 5, περιέχει 5g καθαρό SO2. 

Σε επαφή με το γλεύκος ή το κρασί έχουμε αυθόρμητα αναβρασμό των κόκκων οι οποίοι έχουν 

διαφορετική κοκκομετρική σύσταση. Με τη διασπορά τους στο γλεύκος ή το κρασί οι κόκκοι 

καθιζάνουν με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με το μέγεθος τους και διαχέονται στο βαρέλι ή 

τη δεξαμενή επιτρέποντας έτσι μια ομοιογενή θείωση χωρίς να απαιτείται μηχανική ανάδευση 

ή ανακύκλωση. 

Τα EFFERBAKTOL σε κοκκώδη μορφή σέβονται το περιβάλλον γιατί μειώνουν τον όγκου των 

απορριμμάτων σε σχέση με το προϊόν σε υγρή μορφή, μειώνουν την έκλυσης SO2 στην 

ατμόσφαιρα σε σχέση με το SO2 σε υγρή ή αέρια μορφή και είναι περισσότερο εύχρηστα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                                                                                                          

 

EFFERBAKTOL 2-5 : Κάθε δόση ελευθερώνει επακριβώς 2-5 g SO2 

Προσαρμοσμένο ειδικά για την εξισορρόπηση του SO2 στα βαρέλια ή για μικρές δεξαμενές και 

δεξαμενές με μετακινούμενη οροφή. Συνιστάται για την προστασία του γλεύκους ή για χρήση 

απ' ευθείας στις πλατφόρμες περισυλλογής των σταφυλιών. Χάρη στη σύνθεση του και στη 

μορφή του, στις περισσότερες περιπτώσεις αποφεύγεται το επίπονο στάδιο της ομογενοποίησης 

μετά την προσθήκη. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                           

Κάθε σακουλάκι περιέχει μια συγκεκριμένη ποσότητα SO2, η οποία αναγράφεται στη 

συσκευασία (2 ή 5 g). Υπολογίστε τον αριθμό των δόσεων που είναι απαραίτητα για την 

κατεργασία του περιέκτη σας. Για τη θείωση των βαρελιών θειώσατε από την οπή, έχοντας 

αφήσει κάποιο κενό για να μην ξεχειλίσει λόγο του αναβρασμού. 

Για τις δεξαμενές θειώστε από το επάνω μέρος. Για την ομογενοποίηση δεν απαιτείται 

ανάδευση. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                          

 

EFFERBAKTOL 2: κάθε κουτί περιέχει 40 δόσεις των 2g. 

EFFERBAKTOL 5: κάθε κουτί περιέχει 25 δόσεις των 5g. 

Το προϊόν διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος μακριά από οσμές. 

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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