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GELATINE LIQUIDE                                                     

ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η GELATINE LIQUIDE είναι επιλεγµένη ζελατίνη πολύ υψηλού βαθµού υδρόλυσης. Ο βαθµός 

υδρόλυσής της ελέγχεται συστηµατικά και η συγκέντρωσή της σε στερεά συστατικά δεν 

υπερβαίνει τα 250g/L. Η GELATINE LIQUIDE παράγεται στα εργαστήρια του οίκου Martin 

Vialatte κάτω από απόλυτα ελεγχόµενες συνθήκες και µε τον µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο. Οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι αφορούν ανάµεσα στα άλλα και τη συστηµατική µέτρηση της 

πυκνότητας του φορτίου επιφάνειας, και παρά τις µεσαίες τιµές της, σε σύγκριση µε άλλες 

ζελατίνες, η δραστικότητα της GELATINE LIQUIDE είναι πάρα πολύ καλή. 

Η GELATINE LIQUIDE είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα από 

τη συσκευασία της και να εισαχθεί στο κρασί µε τη βοήθεια δοσοµετρικής αντλίας ή ακόµη 

καλύτερα µε τη βοήθεια του DOSACOL. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η διαλυτοποίηση του 

προϊόντος σε ίσο όγκο κρύου νερού. 

Η GELATINE LIQUIDE µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα πρόβληµα για την κατεργασία 

ερυθρών, λευκών και ροζέ οίνων οποιασδήποτε φύσης και κατηγορίας. Χρησιµοποιείται για τη 

διαύγαση των λευκών οίνων ενώ στην περίπτωση των ερυθρών οίνων παράλληλα µε τη 

διαυγαστική της δράση παρουσιάζει µεγάλη αποτελεσµατικότητα στην αποµάκρυνση των 

κακών τανινών. 

Η χρήση της GELATINE LIQUIDE συνδυάζεται πολλές φορές µε τη χρήση µπεντονίτη. Η 

προσθήκη του µπεντονίτη γίνεται µερικές ηµέρες µετά την προσθήκη της GELATINE 

LIQUIDE. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Οίνοι λευκοί ή ροζέ : 0,2-0,4L/tn 

Ερυθροί οίνοι : 0,2-0,6L/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

H GELATINE LIQUIDE είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εισάγεται στον οίνο αργά κατά τη 

διάρκεια ανακύκλωσης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 20L. 
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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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