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BAKTOL® LIQUID                                                     

Διάλυμα Υγρού Θειώδους 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Διάλυμα που περιέχει 100, 200 g/L SO2 με τη μορφή του όξινου Θειώδους Καλίου με μοριακό τύπο 

ΚΗSO3. 

Το υγρό BAKTOL έχει την χαρακτηριστική οσμή του SO2 και παρόλο που η οσμή αυτή στο προϊόν 

είναι αρκετά υποτονική θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση του. 

Το υγρό BAKTOL διαθέτει όλες τις χαρακτηριστικές δράσεις του μεταδιθειώδους καλίου ΒΑΚΤΟL 

POUDRE (σκόνη) – αντισηπτική, αντιοξειδωτική, αντιοξειδασική – και επιπλέον είναι έτοιμο προς 

χρήση αρκεί να μετρηθεί ο όγκος της προσθήκης που απαιτείται. 

Επιπρόσθετα το υγρό είναι σταθεροποιημένο με τρόπο ώστε να μειωθεί η απώλεια σε διοξείδιο του 

θείου στην ατμόσφαιρα κατά τη χρήση, η οποία πλέον καθίσταται ασύγκριτα ευκολότερη και 

επιπλέον να βελτιωθεί η συντήρησή του κατά τη διάρκεια του χρόνου ακόμη και μετά το άνοιγμα της 

συσκευασίας. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Σε υψηλή δόση, εμποδίζει κάθε είδους ζύμωση στο γλεύκος και τον οίνο. 

Σε χαμηλές δόσεις επιλέγει φυσικώς τους μικροοργανισμούς (ζύμες-βακτήρια) τους πιο ευνοϊκούς 

για την ομαλή πορεία της οινοποίησης. 

Είναι πιο δραστικό στα βακτήρια απ' ότι στις ζύμες και σε μέτριες δόσεις επιτρέπει την αναστολή 

της μηλογαλακτικής ζύμωσης, εφόσον το επιθυμούμε. 

AΝΤΕΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Ενώνεται με το οξυγόνο πιο γρήγορα από τις άλλες ουσίες που μπορούν να οξειδωθούν 

αποτρέποντας έτσι φαινόμενα καφετιάσματος.  

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Οι δόσεις ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση και είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε έναν 

οινολόγο. 
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 BAKTOL 100 BAKTOL 200 

Ποσότητα SO2 που περιέχεται σε 

10mL υγρού σκευάσματος 

 

1g 

 

2g 

Ποσότητα υγρού σκευάσματος που 

απαιτείται για την προσθήκη 1g 

SO2. 

 
10mL 

 
5mL 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Μετρήστε την ποσότητα που απαιτείται να προσθέσετε με τη βοήθεια ογκομετρικού 

κυλίνδρου. Εισάγετε στον όγκο του οίνου που θέλετε και ομογενοποιείστε πολύ καλά. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία: 20 L 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Το προϊόν διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος μακριά από οσμές. 

 

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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