ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΓΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο ACTIVA + είναι άνθρακας φυτικής προέλευσης σε σκόνη, µε µεγάλη δυνατότητα
αποχρωµατισµού που οφείλεται στην αυξηµένη του ικανότητα απορρόφησης. Είναι µεγάλης
καθαρότητας και δεν επηρεάζει γευστικά τους οίνους. Ο ACTIVA + χρησιµοποιείται για τον
αποχρωµατισµό των λευκών γλευκών και οίνων. ∆εσµεύει κυρίως τις ανθοκυάνες στις οποίες
οφείλεται το κόκκινο χρώµα των οίνων, αλλά µπορεί επίσης να αποµακρύνει και τα οξειδωµένα
φαινολικά συστατικά που είναι υπεύθυνα για το καφέτιασµα των λευκών οίνων.
Ο CARBINE T είναι κοινός άνθρακας, αποσµητικός και αποχρωµατικός, ιδανικός για
γλεύκη και οίνους από πιέσεις.
Φυσικοχηµικά δεδοµένα που αφορούν τα διάφορα προϊόντα είναι στη διάθεση των
ενδιαφεροµένων. Οι άνθρακες αυτοί, φυτικής προέλευσης, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
φαρµακευτικών, χηµικών βιοµηχανιών αλλά και των βιοµηχανιών τροφίµων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η χρήση ενεργού άνθρακα στην κατεργασία λευκών οίνων επιτρέπεται σε ανώτατη
δοσολογία του 1Κg καθαρής ουσίας ανά tn οίνου. Συνεπώς, η ανώτατη επιτρεπόµενη δόση για κάθε
προϊόν, καθορίζεται ανάλογα µε την περιεκτικότητά του σε ενεργό άνθρακα.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η δοσολογία εξαρτάται από τον επιθυµητό βαθµό αποχρωµατισµού. Πριν από κάθε
εφαρµογή πρέπει να γίνεται δοκιµή για τον προσδιορισµό της εφαρµοζόµενης δόσης.
Σκορπίστε τον ACTIVA + σε µικρή ποσότητα οίνου, ενσωµατώστε στο κρασί και
οµογενοποιείστε µε µία ή δύο ανακυκλώσεις.
Μετά από εφαρµογή ενεργού άνθρακα, συστήνεται η πραγµατοποίηση κολλαρίσµατος για
την αποµάκρυνση της περίσσειας πριν το φιλτράρισµα. Τα πιο αποτελεσµατικά κολλαρίσµατα γι’
αυτό το σκοπό είναι αυτά µε ζελατίνη, µε ιχθυόκολλα ή µε καζεΐνη. Η καζεΐνη, επιπλέον, ενισχύει
τη δράση του άνθρακα πάνω στις οξειδωµένες πολυφαινόλες του οίνου. Η χρήση µπεντονίτη έδωσε
λιγότερο καλά αποτελέσµατα.
Συνιστόµενες δόσεις κολλαρίσµατος:
• GELISOL : 0,3-0,5 L/tn ή συνδυαστικά µε SILISOL (0,2-0,3 L/tn SILISOL + 0,3-0,5 L/tn
GELISOL) για οίνους φτωχούς σε τανίνες
• CRISTALLINE : 20-25 g/tn
• CASESOL : 0,4-0,5 Kg/tn

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg και 17,5Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό,
στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.
• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας.
• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.
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