CRISTAB GC
Καθαρό κόµµι κυτταρίνης
ΤΡΥΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το CRISTAB GC είναι κόµµι κυτταρίνης. Πρόκειται για φυσικό προϊόν, που προέρχεται από
την κυτταρίνη του ξύλου. Τα δάση από τα οποία προέρχεται είναι ελεγχόµενης καλλιέργειας.
Το CRISTAB GC προορίζεται για την τρυγική σταθεροποίηση των αφρωδών και των
ήρεµων λευκών και κατά περίπτωση ροζέ οίνων. Η επιλογή του στηρίχτηκε τόσο στην ιδιότητα του
να παρεµποδίζει την καταβύθιση των τρυγικών αλάτων, όσο και στην ουδετερότητα του στα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.
Το CRISTAB GC παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ότι αφορά το βαθµό
πολυµερισµού, το ποσοστό διακλάδωσης και τη ρευστότητά του. Τα χαρακτηριστικά αυτά
καθιστούν το κόµµι κυτταρίνης κατάλληλο για την επεξεργασία και την τρυγική σταθεροποίηση
των οίνων.
Το CRISTAB GC παρουσιάζει διάρκεια στο χρόνο. ∆οκιµές που έγιναν σε αφρώδεις οίνους,
έδειξαν ότι παρέµεναν σταθεροποιηµένοι ακόµη και µετά από τέσσερα χρόνια.
Το CRISTAB GC είναι σύµφωνο προς τον διεθνή οινολογικό κώδικα (Codex Oenologique
International).
Το CRISTAB GC διατίθεται σε σκόνη ή σε υγρή µορφή σαν διάλυµα µε συγκέντρωση 50
gr/lt.
Το CRISTAB GC δρα ενάντια στο σχηµατισµό των τρυγικών αλάτων (πυρηνογέννεση) αλλά
και στην ανάπτυξη-διόγκωση των µικροκρυστάλλων που ενδεχοµένως να προϋπάρχουν στον οίνο.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Η Ε.Ε. επέτρεψε την προσθήκη κόµεος από κυτταρίνη για την τρυγική σταθεροποίηση των
ήρεµων, ηµιαφρώδων και αφρωδών οίνων (Κανονισµός της Ε.Ε. Νο 606/2009).
• Μέγιστη επιτρεπτή δοσολογία : 100 gr/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ηµιουργία διαλύµατος
∆ιαλύστε το στερεό CRISTAB GC σε ζεστό νερό δικτύου, θερµοκρασίας 40-50OC αφού
θέσετε σε ανάδευση το νερό µε αναδευτήρα και προσθέστε το CRISTAB GC σιγά -σιγά.
Το διάλυµα που σχηµατίζεται έχει την τάση σχηµατισµού αφρού. Προτείνεται, η δηµιουργία
του διαλύµατος να γίνει την προηγούµενη ηµέρα από την προσθήκη, έτσι ώστε να εξαφανιστούν οι
όποιες φυσαλίδες αέρα υπάρχουν.
Ανάλογα µε τον τρόπο ανάδευσης, φτιάξτε ένα διάλυµα συγκέντρωσης 50 gr/lt (1κιλό σε 20
λίτρα νερό) ή 25gr/lt (1κιλό σε 40 λίτρα νερό).
Εφαρµογή
Πριν από τη χρήση, αραιώστε µε οίνο στο διπλάσιο όγκο, το διάλυµα που παρασκευάσατε ή
το CRISTAB GC σε υγρή µορφή.
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Σε αφρώδεις οίνους :
Προσθήκη κατά τον δεύτερο εµβολιασµό µαζί µε το σακχαρούχο διάλυµα δοσοµέτρησης
(liqueur de tirage) ή κατά την αποσφράγιση µαζί µε το λικέρ απογέµισης (liqueur d’expedition).
Εξασφαλίστε την καλή οµογενοποίηση του διαλύµατος στο λικέρ πριν από τη χρήση του.
Σε ήρεµους οίνους :
Εισάγετε το διάλυµα πριν από το φιλτράρισµα µε τη βοήθεια δοσοµετρικής αντλίας. Το
CRISTAB GC δεν παρεµποδίζει το φιλτράρισµα.
Προτείνεται να γίνουν δοκιµές προηγουµένως για να καθοριστεί η κατάλληλη δοσολογία
(δοκιµή σταθερότητας µετά την προσθήκη : 6 ηµέρες στους -5 OC).
Το CRISTAB GC χρησιµοποιείται σε οίνους πρωτεϊνικά σταθεροποιηµένους.
Όπως και το µετατρυγικό οξύ, το CRISTAB GC αντιδρά µε τη λυσοζύµη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 5Lt και 20Lt. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό
και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 20oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Αποφύγετε
θερµοκρασίες κάτω από τους 0 OC για το προϊόν σε µορφή διαλύµατος. Συσκευασία ανοιχτή 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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