OENOSCORBOL
L(-)Ασκορβικό οξύ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το ασκορβικό οξύ, ή βιταµίνη C όπως αλλιώς είναι γνωστό, σε καθαρή κατάσταση είναι
άοσµη λευκή κρυσταλλική ουσία.
Χηµικός τύπος : C6H8O6
Μοριακό βάρος : 176,2
Καθαρότητα σε ασκορβικό οξύ µεγαλύτερη από 99%.
Το ασκορβικό οξύ ανιχνεύεται σε όλα τα φρούτα. Στο σταφύλι ανιχνεύεται σε µικρές
συγκεντρώσεις ανάλογα µε την ποικιλία. Η συγκέντρωσή του µειώνεται αστραπιαία στα πρώτα
στάδια της οινοποίησης.
Το ΟENOSCORBOL έχει έντονη αντιοξειδωτική δράση. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της οινοποίησης ή παλαίωσης επιβάλλεται η προστασία
του οίνου από το οξυγόνο.
Στις χρονιές µέτριας ή και κακής ποιότητας σταφυλιών εξαιτίας της φαιάς σήψης η προσθήκη
του στο γλεύκος επιβάλλεται.
Συµβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας και της ζωντάνιας των παλιών οίνων εάν προστεθεί
σε αυτούς.
Η προσθήκη του προστατεύει τον οίνο από τα θολώµατα σιδήρου και στην περίπτωση αυτή
δρα συµπληρωµατικά µε το κιτρικό οξύ.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία σε προζυµωτικό στάδιο :100g/tn
• Συνιστώµενη δοσολογία στην εµφιάλωση : 80-150g/tn
Πάντοτε να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε προσθήκη θειώδους ανυδρίτη.
• Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία : 250g/tn

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα ΟENOSCORBOL σε µικρή ποσότητα οίνου. Προσθέστε το
διάλυµα στον οίνο κατά τη διάρκεια ανακύκλωσης και οµογενοποιήστε καλά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο
µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 20oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το άνοιγµα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί γρήγορα.
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg.

• 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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