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TANIXEL                                                              

ΤΑΝΝΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το TANIXEL είναι μια ταννίνη από καστανία (ελλαγική ταννίνη) που εκχυλίζεται με νερό. Το 

TANIXEL είναι μια από τις πιο δραστικές ταννίνες που αντιδρούν με τις πρωτεΐνες. Είναι, 

επομένως, η ιδανική ταννίνη για το κολλάρισμα και ειδικά σε συνδυασμό με ζελατίνη 

(GELISOL), και παρέχει αποτελεσματική δράση κατά των φυσικών οξειδασών (οι οποίες είναι 

πρωτεΐνες) που βρίσκονται στο σταφύλι (την τυροσινάση και την λακκάση, η οποία προέρχεται 

από τον μύκητα Botrytis cinerea). 

Το TANIXEL μπορεί να προστεθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας της οινοποίησης, αλλά και 

κατά την παλαίωση των ερυθρών οίνων. Το TANIXEL σε κοκκώδη μορφή διευκολύνει την 

διάλυσή του. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Προστατεύει το χρώμα, κατά την διάρκεια της ερυθρής οινοποίησης, χάρη στο φαινόμενο 

της συμπλοκοποίησης και επιτρέπει την απόκτηση ερυθρών οίνων, με καλύτερη ένταση 

χρώματος. 

• Συμμετέχει στην οργανοληπτική ισορροπία των ερυθρών οίνων προσφέροντας δομή. 

Αντιδρά πολύ δραστικά με τις πρωτεΐνες. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Χρησιμοποιείται για την οινοποίηση και την παλαίωση οίνων. 

• Για την διαυγαση και σταθεροποίηση γλεύκων και οίνων. 

• Για την προστασία του χρώματος, χάρη στο φαινόμενο της συμπλοκοποίησης, κατά την 

ερυθρή οινοποίηση. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία στους ερυθρούς οίνους: από 100-500 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία στους λευκούς οίνους: 50-100g/tn σε συνδυασμό με GELISOL (200-

1000 mL/tn.   
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διασπείρετε απευθείας το SUBLIPROTECT σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα γλεύκους 

ή οίνου. 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. 

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 σύντομου χρονικού διαστήματος 

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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