ΕΝΖΥΜΑ

VIAZYM MP
Σκεύασμα πηκτινολυτικών ενζύμων για κρυοεκχύλιση
και την παρασκευή φρουτώδων και αρωματικών οίνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το VIAZYM MP είναι ένα σκεύασμα ενζύμων με τη μορφή μικροκόκκων, που προέρχεται από τον
Aspergillus niger, με ισχυρή πηκτινολυτική δράση. Η δραστικότητά του ενισχύεται περαιτέρω από τις
δράσεις κυτταρινάσης και ημικυτταρινάσης. Επίσης, παρουσιάζει ισχυρή δράση β-γλυκοζιδάσης, η
οποία συμβάλλει στην απελευθέρωση των αρωμάτων από τις πρόδρομες αρωματικές ενώσεις.
Η απουσία κινναμοϋλεστεράσης στο VIAZYM MP αποτρέπει το σχηματισμό ανεπιθύμητων πτητικών
φαινολών.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 Η αποικοδόμηση των πηκτινών βελτιώνει την απόδοση του πιεστηρίου, με καλύτερη απόδοση
σε γλεύκος και γρήγορη διαύγαση.
 Παράγει συμπαγείς οινολάσπες.
 Αποικοδομεί τα κυτταρικά τοιχώματα των φλοιών, απελευθερώνοντας πρόδρομες τερπενικές
ενώσεις.
 Αναδεικνύει τα ποικιλιακά αρώματα (θειόλες).
Η δευτερεύουσα δράση πρωτεάσης μειώνει σημαντικά τις απαιτούμενες ποσότητες μπεντονίτη και
συμβάλλει έτσι στη διατήρηση των αρωμάτων που έχουν εκχυλιστεί.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Κρυοεκχύλιση λευκών και ερυθρών για ροζέ οίνους ποικιλιών, για τη παραγωγή φρουτώδων
και αρωματικών οίνων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώμενη δοσολογία: 20 με 40 g/tn, ανάλογα με τη ποικιλία και τη διάρκεια και τη θερμοκρασία της
εκχύλισης.
Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Δ/Υ
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ΕΝΖΥΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαλύστε το VIAZYM MP σε περίπου 10 L. νερού ή γλεύκους.
Προσθέστε στον προς κατεργασία όγκο και ομογενοποιείστε καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας

ΣΥΣΤΑΣΗ
Πηκτινάση, κυτταρινάση, β-γλυκοσιδάση, μαλτοδεξτρίνη. Δεν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένους
Οργανισμούς (GMO).
Ενζυματική δράση:
Πηκτινάση (EC 3.2.1.15) > 20 000 AJDU/ml (g)
Κυτταρινάση (EC 3.2.1.4) > 45 000 mSU/g
β-Γλυκοσιδάση: (EC 3.2.1.21) > 22 000 nkat/g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία 100 g

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κλειστή συσκευασία διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8°C, σε μέρος ξηρό, προστατευμένο
από το φως και τη βαθιά ψύξη, μακριά από έντονες οσμές.
Ανοικτή συσκευασία διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8°C -όχι βαθιά ψύξη- και πρέπει να
χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης 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 ΕΠΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την
έγγραφή άδειά μας.
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