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KTS FLOT                                                            

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ ΣΕ ΓΛΕΥΚΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Για μια επιτυχημένη μετάγγιση μούστου με επίπλευση είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα προϊόν 

κολλαρίσματος που επιτρέπει τη γρήγορη κροκίδωση και τον καλό διαχωρισμό φάσεων, ακόμα 

και παρουσία υψηλής συγκέντρωσης στερεών. Μέχρι τώρα, μόνο η ζελατίνη σε συνδυασμό με 

silica gel (πυρίτιο) ή/και μπεντονίτη επέφερε αυτό το επίπεδο διαύγασης. Ωστόσο, η χρήση 

ενός προϊόντος που είναι αλλεργιογόνο ή/και ζωικής προέλευσης έχει γίνει ιδιαίτερα 

προβληματική για τους οινοπαραγωγούς.  

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Martin Vialatte, πρωτοπόρος στα προϊόντα 

κολλαρίσματος φυτικής προέλευσης, έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια χρόνο και ερευνητικό 

δυναμικό στην ανάπτυξη μιας εναλλακτικής λύσης, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μη-

αλλεργιογόνο προϊόν φυτικής προέλευσης. 

Το KTS FLOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου αποτελεσματικά για την διαδικασία της 

επίπλευσης λευκών, ροζέ γλεύκων και ερυθρών γλεύκων από θερμοοινοποίηση.  

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το KTS FLOT επιτρέπει: 

• την ταχεία, ενδελεχή διαύγαση: βελτιστοποίηση της αναλογίας NTU/χρόνο. 

• την κατακάθιση του καπέλλου του μούστου για διευκόλυνση της μετάγγισης και την 

εξοικονόμηση μούστου. 

Το KTS FLOT βοηθάει: 

• στην προστασία από την οξείδωση: προστασία του χρώματος και μείωση της απορρόφησης 

στα μήκη κύματος OD420 (κίτρινο χρώμα) και OD320 (κινόνες). 

• στην βελτίωση της γεύσης: προσφέρει φρεσκάδα, φρουτώδη χαρακτηριστικά και φινέτσα.  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Ο μούστος θα πρέπει πάντα να είναι απαλλαγμένος από τις πηκτανάσες πριν από την διαδικασία της 

επίπλευσης. Τα παρασκευάσματα πηκτινολυτικών ενζύμων που προτείνονται για αυτό το στάδιο 

είναι:  

• Το VIAZYM FLOT σε δοσολογία 20-40 mL/tn. 

Προτείνεται η διεξαγωγή δοκιμών των παρασκευασμάτων πηκτινολύτικων ενζύμων σε μια δεξαμενή 

προκειμένου να επαληθευτεί η απαλλαγή του γλεύκους από τις πηκτίνες, πριν την διαδικασία της 

επίπλευσης. Το KTS FLOT είναι ένα υγρό προϊόν και μπορεί να προστεθεί απευθείας στον προς 

επίπλευση μούστο. 
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: 0,5-1,5 L/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία: 6 L/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Ανακινήστε την συσκευασία του KTS FLOT πριν από την χρήση. Ανακατέψτε τόσο ώστε να 

αναμιχθεί καλά ο μούστος πριν προχωρήσετε στο στάδιο της επίπλευσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 5L και 20L. 

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 48 ωρών. 

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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