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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

CREME DE TACKT                                                

ΤΡΥΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΙΟΥ & ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 
 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το CRÈME DE TACKT περιέχει όξινο τρυγικό κάλιο (Ε336) και τρυγικό ασβέστιο (Ε354). 

Το CRÈME DE TACKT προσφέρεται σε λευκή κρυσταλλική μορφή, έτοιμο προς χρήση. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Το CRÈME DE TACKT επιτρέπει την πλήρη τρυγική σταθεροποίηση των οίνων με την 

αφαίρεση του πλεονάσματος καλίου και ασβεστίου, πλεόνασμα το οποίο μπορεί να 

οδηγήσει σε κρυστάλλωση στην φιάλη. Κατά την χρήση για σύντομο χρονικό διάστημα ή 

με συνεχή κρύο-εκχύλιση, το CRÈME DE TACKT οδηγεί στην κρυστάλλωση του όξινου 

τρυγικού καλίου και του ουδέτερου τρυγικού ασβεστίου. 

• Χάρη στο CRÈME DE TACKT, η τρυγική σταθεροποίηση των οίνων αναφορικά με το 

όξινο τρυγικό κάλιο και το ουδέτερο τρυγικό ασβεστίου μπορεί να επιτευχθεί με μόνο μια 

κατεργασία. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

• Το CRÈME DE TACKT είναι κατάλληλο για ασταθής «ήσυχους» οίνους και οίνους βάσης 

με υψηλές συγκεντρώσεις όξινου τρυγικού καλίου και ουδέτερου τρυγικού ασβεστίου 

που ενέχουν κινδύνους κρυστάλλωσης στη φιάλη. 

• Το CRÈME DE TACKT είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται κατά τη 

διάρκεια κρύο-εκχύλισης (cold soaking) ή κατά την σταθεροποίηση με ψύξη εάν οι 

συγκεντρώσεις ασβεστίου είναι ελάχιστα υψηλότερες (<20 mg/L) από τις οριακές τιμές 

ασφάλειας (60 και 80 mg/L σε ερυθρούς και λευκούς οίνους, αντίστοιχα). 

• Τα επίπεδα ασβεστίου ποικίλλουν βάση διαφόρων παραγόντων όπως το terroir, η ποικιλία 

σταφυλιών και οι οινολογικές πρακτικές. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Συνιστώµενη δοσολογία: 2 K g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 20 K g/tn.  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗ 
 

 

Για κρύο-εκχύλιση σύντομης διάρκειας (cold soaking): 

Μειώστε την θερμοκρασία του προς επεξεργασία οίνου στους -4°C και προσθέστε το CRÈME 

DE TACKT.  
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

 

Αφήστε το CRÈME DE TACKT σε επαφή με ανάδευση για 8-10 ώρες για βέλτιστη απόδοση 

της κατεργασίας. Προωθεί την κατακρήμνιση των αλάτων και επιτρέπει το φιλτράρισμα του 

οίνου ενώ ακόμα βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία. 

Για συνεχή σταθεροποίηση με ψύξη: 

Προσθέστε το CRÈME DE TACKT στον προς επεξεργασία οίνο και μεώστε την θερμοκρασία 

του στους -4°C. Για αποτελεσματική κατεργασία, αφήστε χρόνο επαφής τουλάχιστον 1,5 

ώρας στους -4°C. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση. 

 Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

 

Όξινο τρυγικό κάλιο Ε336 και τρυγικό ασβέστιο Ε354. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

Συσκευασία: 5Kg και 25Kg. 

Κιβώτιο των 20 x 5Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και 

προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές και μακριά από πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία (παγετός).  

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.  

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία ανάλωσης 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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