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ORIGIN F-MAX                                                           

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΩΝ & 

ΡΟΖΕ ΓΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το ORIGIN F-MAX είναι ένα προϊόν κολλαρίσματος νέας γενιάς που αποτελείται από διάφορες 

δραστικές ουσίες που δρουν σε συνέργεια για τη διαύγαση και την αντιμετώπιση της οξείδωσης 

λευκών και ροζέ γλεύκων και οίνων. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Αντίδραση και κατακρήμνιση κινονών, αποφεύγοντας έτσι το οξειδωτικό θόλωμα και την 

απώλεια πρόδρομων αρωματικών ενώσεων. 

• Σημαντική μείωση του κίτρινου και του ερυθρού χρώματος. 

• Ελαττώνει την στυπτικότητα και απομακρύνει την πικράδα. 

• Επιλεκτική απορρόφηση ευοξείδωτων φαινολικών συστατικών. 

• Αφαιρεί τα βαρέα μέταλλα, ειδικά τον χαλκό, ο οποίος καταλύει τις αντιδράσεις οξείδωσης.  

• Θεραπεία οίνων που παρουσιάζουν οξειδωτική αλλαγή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1: Η επίδραση του ORIGIN F-MAX στην συγκέντρωση των ευοξείδωτων ενώσεων. 
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Σχήμα 2: Η επίδραση του ORIGIN F-MAX στο κίτρινο (OD420) και κόκκινο (OD520) χρώμα. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το ORIGIN F-MAX προτείνεται για κατεργασία λευκού και ροζέ γλεύκους σταφυλιών. 

• Το ORIGIN F-MAX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπλευση χωρίς την προσθήκη άλλου 

παράγοντα κολλαρίσματος. 

• Το ORIGIN F-MAX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατεργασία γλεύκων πρώτων και 

δεύτερων πιέσεων. 

• Το ORIGIN F-MAX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το φρεσκάρισμα ώριμων οίνων. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενες δοσολογίες: 

Σε «ήσυχους» οίνους: 

Σε μούστο ελεύθερης ροής: 300-500 g/tn. 

Σε μούστο πιέσεων: 750-1000 g/tn. 

Σε αφρώδεις οίνους: 

Σε μούστο 1ης πίεσης: 300-500 g/tn. 

Σε μούστο 2ης πίεσης: 750-1000 g/tn. 
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Για την εξάλειψη του χαλκού: 

• για συγκέντρωση χαλκού <4 mg/L: 300 g/tn. 

• για συγκέντρωση χαλκού 4-6 mg/L: 500 g/tn. 

• για συγκέντρωση χαλκού >6 mg/L: 800-1000 g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία: 1200 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διαλύστε το ORIGIN F-MAX σε δεκαπλάσιο του βάρος του όγκο νερού. Αφήστε να φουσκώσει για 

2 ώρες και προσθέστε στον μούστο/οίνο χρησιμοποιώντας κλειστή ανακλυκλωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg. 

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. 

086/2017 – 2/2 

 
249/2019 – 3/3 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr

