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SOLUTION 64                                                                            
∆ΙΑΛΥΜΑ ΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΣΜΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το SOLUTION 64 είναι διάλυµα ιόντων χαλκού τα οποία έχουν τη χαρακτηριστική ιδιότητα 

να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες θειούχες ρίζες SH που ευθύνονται για την οσµή υδροθείου.  

Η κατεργασία οίνου που παρουσιάζει αναγωγική µυρωδιά µε το SOLUTION 64 έχει σαν 

αποτέλεσµα τα ελευθέρα ιόντα του δισθενούς χαλκού να αντιδρούν µε τις ελεύθερες θειούχες 

ρίζες και να σχηµατίζουν θειούχο χαλκό ο οποίος καταβυθίζεται µε τη µορφή δυσδιάλυτου 

άλατος. Η αναγωγική µυρωδιά εξαφανίζεται αµέσως. 

Περιεκτικότητα σε Cu: 2,5 ± 0,2g/L διαλύµατος. 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία για προληπτική δράση: 100 mL/tn. 

Συνιστώµενη δοσολογία για θεραπευτική δράση: 200-400 mL/tn. 

Μετά την κατεργασία µε SOLUTION 64 προτείνεται ο έλεγχος της αντιοξειδωτικής 

προστασίας του οίνου. 

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 1L/tn, µε την 

προϋπόθεση ότι ο προς κατεργασία οίνος έχει περιεκτικότητα σε xαλκό µικρότερη από 

1mg/L.  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα SOLUTION 64 σε µικρή ποσότητα οίνου. Αναµίξτε το 

διάλυµα µε τη συνολική ποσότητα οίνου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.  

Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία: 1L και 5L. 
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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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