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PVPP  
ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΟΛΥΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗ 

ΜΑΛΑΚΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το PVPP είναι λευκή σκόνη, ελαφριά, λεπτή, αδιάλυτη στο νερό, σε υδατοαλκοολικά µίγµατα ή σε 

οργανικούς διαλύτες. Σχηµατίζεται από τον πολυµερισµό της βινυλοπυρρολιδόνης, είναι τελείως 

αδιάλυτο και δεν αφήνει υπολείµµατα στο κρασί. 

Το PVPP δρα µε προσρόφηση: οι αµιδικοί δεσµοί του PVPP σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µε 

τα υδροξύλια των πολυφαινολών. 

Η χρήση του PVPP έχει επιτραπεί από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε τον κανονισµό 606/2009 και 

έχει οριστεί µέγιστη δόση 800 g/tn. Το προϊόν αυτό της Martin Vialatte ακολουθεί ορισµένες 

ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Ε.Ε µε τον κανονισµό 84/2008 και οι οποίες είναι:  

• Υγρασία: < 5% 

• Τέφρα: < 0,1% 

• Αρσενικό: < 2 ppm 

• Βαρέα µέταλλα: < 10 ppm 

• Ολικό άζωτοµεταξύ: 11 - 12,8% 

• ∆ιαλυτά συστατικά: < 1,5 % 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η κατεργασία µε PVPP παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

• βελτιώνεται το χρώµα του οίνου: οι οίνοι εµφανίζονται λιγότερο κίτρινοι. 

• ελαττώνονται οι κατεχίνες και οι λευκοανθοκυάνες που είναι υπεύθυνες για το καφέτιασµα. 

• βελτιώνονται οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των οίνων (µείωση της πικράδας, αύξηση του 

αρώµατος και της ζωντάνιας των οίνων). 

Η δράση του PVPP είναι συµπληρωµατική αυτής που επιτυγχάνεται µε την κατεργασία µε καζεΐνη ή 

µπεντονίτη. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Το PVPP χρησιµοποιείται : 

• Για την προστασία του χρώµατος των λευκών οίνων καθώς η PVPP αποµακρύνει τα ευοξείδωτα 

φαινολικά συστατικά που ευθύνονται για τις αλλοιώσεις του χρώµατος (φαινολοξέα, 

προκυανιδίνες, λευκοανθοκυάνες, κ.α.).  
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• Για την κατεργασία των οξειδωµένων λευκών οίνων. 

• Για το µαλάκωµα των ερυθρών οίνων: Η κατεργασία µε PVPP δεν επηρεάζει πολύ τις 

ανθοκυάνες και το χρώµα των οίνων, αλλά ελαττώνει αισθητά τις ταννίνες και µειώνει το 

δείκτη φαινολών. Το PVPP δεσµεύει επιλεκτικά τις στυφές ταννίνες. 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 250-800 g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία: 800 g/tn. 

Η δόση που θα χρησιµοποιηθεί ποικίλει ανάλογα µε το ζητούµενο οργανοληπτικό αποτέλεσµα και 

καθορίζεται υποχρεωτικά µετά από δοκιµές κολλαρίσµατος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Συνιστάται να γίνει η κατεργασία σε γλεύκος ή οίνο µετά την αποµάκρυνση των λασπών και 

ιζηµάτων, έτσι ώστε να µην κορεστούν άσκοπα ενεργές θέσεις του PVPP. 

Η προσθήκη PVPP είναι κατεργασία επαφής στη δεξαµενή. Θέτουµε το προϊόν σε αιώρηση σε 

αναλογία 250g στο λίτρο για 30 λεπτά και στη συνέχεια το µίγµα εισάγεται στον οίνο κατά τη 

διάρκεια µιας ανακύκλωσης. Οµογενοποιούµε για 30 µε 40 λεπτά µε ανάδευση ή µε πλήρη 

ανακύκλωση. ∆εν είναι απαραίτητο να κολλάρουµε τον οίνο για να αποµακρύνουµε το 

προϊόν, είναι όµως χρήσιµο να αφήσουµε να κατακαθίσει για µερικές ώρες πριν φιλτράρουµε. 

Το PVPP χρησιµοποιείται επίσης κατά το φιλτράρισµα µε φίλτρα γης διατόµων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία: 1Kg, 5Kg και 20Kg. 

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. 

005/2017 – 2/2 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr

