STABIFLOR
Σορβικό Κάλιο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το STABIFLOR είναι προϊόν µε µυκητοστατική δράση : εµποδίζει την ανάπτυξη των
ζυµών. Με τον τρόπο αυτό βοηθά στη συντήρηση των οίνων που έχουν ανάγοντα σάκχαρα και
εµποδίζει την εµφάνιση της ασθένειας “άνθηση”.
Το STABIFLOR είναι οινολογικό προϊόν και η χρήση του επιτρέπεται από τον ∆ιεθνή
Κώδικα Οινολογίας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ STABIFLOR
Λευκοί γλυκείς οίνοι. Η προσθήκη STABIFLOR είναι απολύτως απαραίτητη για να µειωθεί ο
ενδεχόµενος κίνδυνος αναζύµωσης αλλά και για να αποφευχθεί η υπερβολική θείωση που
εµπεριέχει τον κίνδυνο καταστροφής των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των οίνων αυτής της
κατηγορίας.
Λευκοί ξηροί οίνοι και οίνοι Ροζέ. Η προσθήκη STABIFLOR προτείνεται στη περίπτωση ξηρών
οίνων που περιέχουν ακόµη και µικρές ποσότητες αζύµωτων σακχάρων, εξαιτίας προβληµατικής
οινοποίησης ή σταµάτηµα της αλκοολικής ζύµωσης, γεγονός που συµβαίνει πολύ συχνά.
Ερυθροί οίνοι. Στην περίπτωση οίνων µε υπολειµµατικά ανάγοντα σάκχαρα η προσθήκη
STABIFLOR εξασφαλίζει ότι δεν θα λάβει χώρα αναζύµωση στη φιάλη στο στάδιο της διακίνησης
του προϊόντος.
Τέλος σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το STABIFLOR προστατεύει τον οίνο από την
ανάπτυξη των ζυµών που είναι υπεύθυνα για την ασθένεια της άνθησης.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Οίνοι αλκοολικού τίτλου 10% : 240g/tn
Οίνοι αλκοολικού τίτλου 12% : 200g/tn
• Μέγιστη Επιτρεπόµενη δόση : 260g/tn
• Συνιστώµενη δόση

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε 1kg STABIFLOR σε 4-5 λίτρα κρύο νερό - ποτέ σε κρασί. Εισάγετε το διάλυµα
στη δεξαµενή µε τρόπο περιοδικό και οµοιογενή.
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ STABIFLOR ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30-50g/tn ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ SO2 ΣΤΟΝ ΟΙΝΟ.
Σε οίνους µε µικρότερα επίπεδα ελεύθερου θειώδους το σορβικό κάλιο ενδέχεται να
µεταβολιστεί από στελέχη βακτηρίων µε αποτέλεσµα την αλλοίωση των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών του οίνου---Οσµή γερανίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 1Kg και 25Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό
µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 20oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το άνοιγµα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί γρήγορα.
• 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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