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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

  

 

ELECTRA                                                                

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΓΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το ELECTRA είναι ένας μπεντονίτης από ενεργοποιημένο ασβέστιο με υψηλή ικανότητα 

δέσμευσης πρωτεϊνών και αποβολής τους. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Το ELECTRA δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο σε μούστους όσο και σε οίνους. Η πρώιμη 

χρήση του ELECTRA στο γλεύκος ελαττώνει την ποσότητα του μπεντονίτη που απαιτείται 

στον οίνο για την εξάλειψη των ασταθών πρωτεϊνών.  

• Επιπλέον, το ELECTRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επίπλευση για τη βελτίωση της 

διαύγασης των γλεύκων και την σημαντική μείωση παρουσίας ασταθών πρωτεϊνών, ενώ 

παράλληλα εξαλείφει τα ένζυμα που προκαλούν οξείδωση (πολυφαινυλοξειδάσες).  

• Το ELECTRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον οίνο για πρωτεϊνική σταθεροποίηση, 

καθώς οι ειδικές του ιδιότητες καθιστούν δυνατή την επίτευξη υψηλής 

αποτελεσματικότητας εξάλειψης ασταθών πρωτεϊνών με την ταυτόχρονη εναπόθεση 

μέτριου όγκου ιζήματος. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το ELECTRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρώιμα στον μούστο καθώς επίσης και στον οίνο.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία στον μούστο και στον οίνο: από 200-1000 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιασπείρετε σιγά σιγά το ELECTRA σε νερό και ανακατεύστε έντονα. Βεβαιωθείτε ότι όλη η 

σκόνη έχει αναμιχθεί στο νερό, εξαλείφοντας όλα τα συσσωματώματα (5% διάλυμα – 5g/L 

νερού). Αφήστε να φουσκώσει για τουλάχιστον 2 με 3 ώρες (το πολύ 12 ώρες). Στη συνέχεια 

ανακατέψτε ξανά για να σχηματιστεί ένα τζέλ. Το ELECTRA είναι τώρα έτοιμο για χρήση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg, 5 Kg και 25 Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 

20oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. 

Συσκευασία µετά το άνοιγµα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γρήγορα. 

Να χρησιµοποιηθεί πριν από την ηµ/νία 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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