SILISOL
∆ΙΑΛΥΜΑ ΠΥΡΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΚΟΛΛΟΕΙ∆Η ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΥΓΑΣΗ ∆ΥΣΚΟΛΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το SILISOL αποτελεί διάλυµα πυριτικού οξέος περιεκτικότητας 30%. Χρησιµοποιείται για
το κολλάρισµα των οίνων που παρουσιάζουν δυσκολίες διαύγασης. Πρόκειται για οίνους µε υψηλή
περιεκτικότητα κολλοειδών συστατικών κυρίως επειδή προέρχονται από σάπια σταφύλια.
Η χρήση του ενδείκνυται για τους λευκούς και ροζέ οίνους.
Το SILISOL δεν µπορεί να προκαλέσει συσσωµάτωση των κολλοειδών συστατικών από
µόνο του. Η κροκίδωση επιτυγχάνεται µε ταυτόχρονη χρήση κόλλας πρωτεϊνών µεγάλου µοριακού
βάρους όπως είναι ζελατίνη (GELISOL, GELATINE EXTRA) ή ιχθυόκολλας (CRISTALINE).
Στις περισσότερες περιπτώσεις η αποµάκρυνση των κολλοειδών συστατικών συνοδεύεται και
µε αποµάκρυνση ορισµένων στυφών και πικρών γευστικών χαρακτηριστικών που οφείλονται σε
περίσσεια φαινολικών ενώσεων εξαιτίας κακής οινοποίησης, µε αποτέλεσµα τη γευστική βελτίωση
των λευκών και ροζέ οίνων. Λαµβάνει χώρα ταχύτατη κροκίδωση και οι λάσπες που σχηµατίζονται
καταλαµβάνουν µικρό όγκο.
Το SILISOL είναι υδατικό αιώρηµα µορίων πυριτίου αρνητικά φορτισµένων .
Το SILISOL :
- επιταχύνει τη διαδικασία της διαύγασης.
- µειώνει τον κίνδυνο υπερκολλαρίσµατος.
- βελτιώνει τη διηθησιµότητα των οίνων.
- βελτιώνει τα γευστικά χαρακτηριστικά των οίνων.
- συµβάλει στη δηµιουργία µικρού όγκου λασπών.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 0,1-1lt/tn SILISOL σε συνδυασµό µε ταυτόχρονη χρήση
0,1-1lt/tn GELISOL ή 10-30g/tn CRISTALINE

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα SILISOL σε κρασί σε αναλογία (1L SILISOL ανά 10L
οίνου). Εισάγετε το διάλυµα της κόλας στη δεξαµενή µε τη βοήθεια δοσοµετρικής αντλίας ή µε τη
βοήθεια DOSACOL. Αµέσως µετά προχωρήστε άµεσα στην προσθήκη του GELISOL ή
CRISTALINE κατά τη διάρκεια ανακύκλωσης αφού προηγουµένως έχετε διαλύσει τη κόλλα σε
κρύο νερό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Lt και 5Lt. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό
και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το
άνοιγµα πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως.
• 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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