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ACIDE METATARTRIQUE V40  
ΜΕΤΑΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ - ΤΟ ΑΝΤΙΤΡΥΓΙΚΟ 

ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΞΙΝΟΥ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το µετατρυγικό οξύ V40 εµποδίζει την καταβύθιση της τρυγίας. ∆ρα σαν παρεµποδιστής 

κρυστάλλωσης του όξινου τρυγικού καλίου ή του τρυγικού ασβεστίου. Το µετατρυγικό οξύ 

σχηµατίζεται από την εστεροποίηση του τρυγικού οξέος µε ελεγχόµενη θέρµανση υπό συνθήκες 

ελαττωµένης πίεσης. 

Οι συνθήκες παρασκευής του V40, η συσκευασία του σε µικρές παρτίδες και ο αυστηρός και 

συστηµατικός έλεγχος του δείκτη πολυµερισµού εγγυώνται: 

• µέγιστη και σταθερή αποτελεσµατικότητα 

• ταχεία και ολοκληρωµένη διάλυση 

• διαλύµατα άχρωµα και άοσµα 

• οµογενή δείκτη πολυµερισµού περίπου 39 

Όπως είναι γνωστό η αντιτρυγική προστασία αυξάνει µε το δείκτη πολυµερισµού µέχρι ένα 

βέλτιστο που κυµαίνεται µεταξύ 38 και 40. ∆είκτης πολυµερισµού µεγαλύτερος από 40 µπορεί να 

προκαλέσει διαρκή θολώµατα. Χαµηλότερος δείκτης πολυµερισµού (µεταξύ 33 και 35) είναι 

αποδεκτός για ειδικές περιπτώσεις (Champagne, οίνοι που περιέχουν πρωτεΐνες).  

Υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης, ένας κατεργασµένος οίνος είναι προστατευµένος όλο το 

χειµώνα από καταβύθιση τρυγίας. Το V40 χρησιµοποιείται σε οίνους µε πολύ µικρή περιεκτικότητα 

πρωτεϊνών. ∆είκτης 38-40 είναι ιδανικός για εµφιάλωση εν θερµώ. 

Η προσθήκη µετατρυγικού οξέος V40 και αραβικού κόµµεος SUPERNEOSTABIL είναι 

κατεργασίες συµπληρωµατικές όπου η µία ενισχύει την άλλη. Η ταυτόχρονη χρήση τους εµποδίζει 

την καταβύθιση της τρυγίας και των χρωστικών. 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία: 100 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

∆ιαλύστε το V40 σε κρύο νερό ή οίνο (1Kg V40 σε 10L νερού ή οίνου). Εισάγετε το µίγµα 

πριν το φιλτράρισµα κατά τη διάρκεια µιας ανακύκλωσης (το λιγότερο 1/3 της δεξαµενής) 

χρησιµοποιώντας δοσοµετρική αντλία ή DOSACOL. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία: 500g, 1Kg 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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