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QALISOL                                                          

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ 

∆ΙΑΥΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η QALISOL είναι ένα υποκατάστατο της αλβουµίνης του αυγού χωρίς να περιέχει 

αλλεργιογόνες πρωτεΐνες. Αποτελείται από διάφορες ζελατίνες από ψάρια, ειδικά επιλεγµένες 

σύµφωνα µε την καθαρότητα τους και το βαθµό υδρόλυσης τους. Η επιλογή αυτή δίνει στην 

QALISOL εξαιρετικές ιδιότητες. 

Η QALISOL διακρίνεται για την επιλεκτική της δράση: µαλακώνει τον οίνο χωρίς να τον 

καθιστά ανισόρροπο. Ταυτόχρονα διατηρεί τον αρωµατικό χαρακτήρα και την τυπικότητα του 

οίνου. Ειδικότερα η κατεργασία µε QALISOL δεν αφήνει την ξηρότητα που εµφανίζεται 

ορισµένες φορές µετά από κατεργασία µε αλβουµίνη αυγού. 

Η QALISOL επιτρέπει την κατεργασία των οίνων µε µια κλασσική τεχνική χωρίς να παρουσιάζει 

τα µειονεκτήµατα ενός αλλεργιογόνου προϊόντος. 

Η QALISOL προετοιµάζει και διευκολύνει την κατεργασία του φιλτραρίσµατος. Εµποδίζει την 

καταβύθιση των χρωστικών στις φιάλες. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: 1L για 10-15 βαρέλια, είτε 1L για 2-3tn.  

Τα άτομα με αλλεργία πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το προϊόν ως υγρό περιέχει περίπου 4 g/L SO2. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν την ανοίξετε. Εισάγετε την QALISOL κατά την διάρκεια 

µιας µετάγγισης. Πραγµατοποιείστε το κολλάρισµα µε τη βοήθεια δοσοµετρικής αντλίας ή 

DOSACOL. Οµογενοποιείστε προσεκτικά το σύνολο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.  

Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1L και 20L. 

Κιβώτιο: 15 x 1L. 
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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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