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ACIDE CITRIQUE  

ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΘΟΛΩΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το ACIDE CITRIQUE (E330) χρησιμοποιείται για την πρόληψη της δημιουργίας θολωμάτων 

σιδήρου (iron case) όταν η περιεκτικότητα σε σίδηρο αλλά και οι δοκιμές θολωμάτων δεν 

δικαιολογούν θεραπεία με σιδηροκυανιούχο κάλιο. Ως εκ τούτου, το ACIDE CITRIQUE βοηθά 

στον σχηματισμό ενός διαλυτού συμπλέγματος μεταξύ των κιτρικών ανιόντων και του τρισθενούς 

σιδήρου. 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία: 1 g/L. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Διαλύστε το ACIDE CITRIQUE (κιτρικό οξύ) σε πενταπλάσιο ή δεκαπλάσιο του βάρους του όγκο 

νερού ή οίνου. Ενσωματώστε στη δεξαμενή και ομογενοποιήστε καλά.  

Μην χρησιμοποιείται το ACIDE CITRIQUE κατά την διάρκεια της οινοποίησης ή σε ανεπαρκώς 

θειωμένο οίνο: Κίνδυνος παραγωγής πτητικής οξύτητας από βακτήρια. 

Η χρήση του ACIDE CITRIQUE σε λευκούς και ροζέ οίνους απαιτεί επαρκή περιεκτικότητα σε 

SO2. Να μην χρησιμοποιείται σε ερυθρούς οίνους, οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητη σε βακτηριακές 

μολύνσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία: 1Kg, 5Kg και 25Kg. 

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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