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AMPLITAN TIRAGE                                                              

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΖΥΜΩΝ & ΚΕΛΥΦΗ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ TIRAGE 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το AMPLITAN TIRAGE αναπτύχθηκε με την επιστημονική και τεχνική συνεργασία της σχολής 

Enology of Tarragona (Cataluña) με επικεφαλής τον καθηγητή Zamora. 

Το AMPLITAN TIRAGE συνεισφέρει πολυσακχαρίτες στον οίνο και επομένως ευνοεί την 

σταθερότητα του αφρού και ενισχύει την σταθερότητα του οίνου.  

Οι ταννίνες, οι οποίες παραδοσιακά προστίθενται στο tirage, βοηθούν στο κολλαρισμά στην 

φιάλη και ευνοούν τη λάμψη του οίνου. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Προσδίδει δομή και στρογγυλότητα στους οίνους. 

• Βελτιώνει το κολλάρισμα στη φιάλη χάρη στις ταννίνες του. 

• Βελτιώνει τον αφρισμό των οίνων. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το AMPLITAN TIRAGE που προστίθεται κατά την διάρκεια του tirage διευκολύνει το 

κολλάρισμα στη φιάλη προσφέροντας διαυγέστατους οίνους.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 50 g/tn  

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 2Kg/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διασπείρετε απευθείας το AMPLITAN TIRAGE σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα 

χλιαρού νερού. Ενσωματώστε κατά τη διάρκεια μιας ανακύκλωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 500g. 

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. 

314/2016 – 2/2 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr

