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SUBLITAN VINIF                                                              

ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ 

∆ΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Οι ταννίνες έχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες για τον οίνο όπως: 

• Σταθεροποίηση του χρώµατος µέσω συµπλοκοποίησης. 

• Αντιοξειδωτική δράση. 

• Μείωση των αναγωγικών οσµών. 

• Καταβύθιση των πρωτεϊνών. 

• Βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. 

Οι παραπάνω ιδιότητες ποικίλουν ανάλογα µε το είδος των ταννινών. 

Το SUBLITAN VINIF είναι ένα µίγµα ταννινών, οι οποίες συνδυάζουν τις ιδιότητες τους για 

να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσµα ανάλογα µε τις ανάγκες της οινοποίησης.  Οι επιµέρους 

ταννίνες που επιλέχθηκαν είναι πολύ υψηλής ποιότητας, γεγονός που εξασφαλίζει την 

αποτελεσµατικότητα τους. 

Το SUBLITAN VINIF βοηθάει στην παραγωγή οίνων µε ζωηρό χρώµα, λιγότερο ευοξείδοτων 

και περισσότερο ισορροπηµένων, ειδικά όταν η ωριµότητα των σταφυλιών δεν είναι 

ικανοποιητική ή όταν η υγιεινή τους κατάσταση δεν είναι καλή. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Στη διαύγαση και σταθεροποίηση των ερυθρών οίνων. 

• Στην οινοποίηση ερυθρών οίνων με πιο έντονο χρώμα, λιγότερο οξειδωτικό χαρακτήρα και 

πιο ισορροπήμενο στόμα. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 100-400 g/tn. 
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ΤΑΝΝΙΝΕΣ 

  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διασπείρετε απευθείας το SUBLIPROTECT σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα χλιαρού 

νερού. Προσθέστε στον προς κατεργασία οίνο. Οµογενοποιήστε πολύ καλά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg και 5Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 

20oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το άνοιγµα πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγείο 

και να χρησιµοποιηθεί γρήγορα. 

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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