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OVOCOL                                                           
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΑΥΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η επιλογή της OVOCOL αναφέρεται σε µια παραδοσιακή και εξαίρετη οινολογική πρακτική: τη 

χρήση του ασπραδιού για το κολλάρισµα των ερυθρών οίνων. Η OVOCOL µαλακώνει χωρίς να 

επηρεάζει τη ζωηράδα των ερυθρών οίνων. Η συσσωµάτωση της αλβουµίνης του αυγού µε 

ορισµένα κλάσµατα τανιννών του οίνου έχει ως αποτέλεσµα ώστε η χρήση της OVOCOL να 

βοηθά στην εξαφάνιση των γευστικών χαρακτηριστικών της πικράδας και της στυφάδας που 

εµφανίζονται κυρίως κατά την επίγευση. 

Η OVOCOL ξεχωρίζει χάρις στην εξειδικευµένη δράση της. Στρογγυλεύει τον οίνο χωρίς να 

τον καθιστά ανισόρροπο µετά την κατεργασία και διατηρώντας αυτούσιους τους αρωµατικούς 

χαρακτήρες και την τυπικότητά του. Το αποτέλεσµα είναι η αρµονία των γευστικών 

χαρακτηριστικών. 

Η OVOCOL είναι ένα διαυγαστικό προϊόν υψίστης ποιότητας. ∆εν παρουσιάζει κινδύνους 

υπερκολλαρίσµατος όταν ακολουθούνται οι συνιστώµενες δόσεις. Η κατεργασία µε OVOCOL 

διευκολύνει στη συνέχεια τη διήθηση των οίνων. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 50-100 g/tn.  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιαλύστε την OVOCOL σε κρύο νερό σε αναλογία 1Κg OVOCOL σε 10L νερό. Η ταυτόχρονη 

προσθήκη χλωριούχου νατρίου (µαγειρικού άλατος) ευνοεί τη διαλυτοποίηση της κόλλας. 

Αναδεύστε έντονα ώστε να οµογενοποιηθεί καλά. Η ανάδευση πρέπει να είναι τόσο έντονη 

ώστε να µην σχηµατιστεί αφρός. Πραγµατοποιείστε το κολλάρισµα µε τη βοήθεια δοσοµετρικής 

αντλίας ή DOSACOL. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.  

Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg. 
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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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