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Enologica Vason (Vason Group) 

Συντηρητικά - Σταθεροποιητικά 

ARABAN 

ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΜΜΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Αραβικό κόμμι (Ε 414) 20.5%, Άνυδρο κιτρικό οξύ (Ε 330) 3.5%, Διοξείδιο του θείου (Ε220) 0.5%, 
Απιονισμένο νερό στα 100%. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το αραβικό κόμμι είναι ένας σύνθετος πολυσακχαρίτης υψηλού μοριακού βάρους, με σημαντική 
ικανότητα σταθεροποίησης της κολλοειδούς δομής των οίνων. Το ARABAN προέρχεται από επιλεγμένες, 
υψηλής καθαρότητας πρώτες ύλες, είναι ένα διαυγές και σταθερό προϊόν. Το μοριακό διοξείδιο του θείου 
παρεμποδίζει την οξείδωση του προϊόντος, ενώ το κιτρικό οξύ βοηθάει στην ένωση του σιδήρου με άλλα 
μόρια εμποδίζοντας τη καθίζηση του φωσφορικού σιδήρου (λευκό θόλωμα). Το διάλυμα είναι 
αποστειρωμένο και επομένως αποφεύγεται η επιμόλυνση του οίνου. 
Ως ένα σταθερό υδρόφιλο κολλοειδές, το ARABAN

®
 σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ γύρω από τα 

υδρόφοβα κολλοειδή, κάνοντας με αυτό το τρόπο αδύνατη την συσσωμάτωση και το σχηματισμό 
θολώματος στον οίνο. 
 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Το ARABAN

® 
χρησιμοποιείται ως προστατευτικό κολλοειδές με σκοπό να παρεμποδίσει το σχηματισμό 

των διαφόρων θολωμάτων (χαλκού, σιδήρου, πρωτεϊνών), ενώ και η δράση του στη σταθεροποίηση του 
χρώματος και την αποφυγή σχηματισμού ιζήματος χρωστικών ενώσεων είναι σημαντική. Αποτέλεσμα 
όλων αυτών των δράσεων είναι η σταθεροποίηση της κολλοειδούς σύστασης των οίνων οι οποίοι 
κατεργάζονται με το ARABAN® 

με ταυτόχρονη βελτίωση της οργανοληπτικής αντίληψης (σώμα, δομή, 
στρογγυλάδα). 
Η καθαρότητα του προϊόντος επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του σε μεγάλες δόσεις χωρίς να μειώνεται η 
ικανότητα φιλτραρίσματος του οίνου. Το αραβικό κόμμι εξάλλου, βοηθάει και παρατείνει τη δράση του  
μετατρυγικού οξέος (ΜΕΤΑ V).   
Για τη χρήση του ARABAN®, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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Το ARABAN® είναι προτιμότερο να προστίθεται σε σταθεροποιημένους οίνους, λίγο πριν την εμφιάλωση, 
καθώς εάν προστεθεί νωρίτερα οι περαιτέρω κατεργασίες (κυρίως αυτές των φιλτραρισμάτων) θα 
παρουσιάσουν δυσκολίες ενώ και η δράση του αραβικού κόμμεος θα μειωθεί. Το ARABAN® είναι 
διάλυμα έτοιμο προς χρήση. Το προσθέτουμε στον οίνο και ανακατεύουμε για ικανό χρονικό διάστημα. 
  
ΔΟΣΕΙΣ 
25 – 100 gr/hl σε λευκούς και ερυθρούς οίνους. 
100 gr/hl από το ARABAN®  αποδίδουν 5mg/lt SO2 και 35 mg/lt κιτρικό οξύ στον οίνο. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μπιτόνια των 25 kg. / 220 kg. / 1.000 kg. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
Το παρασκεύασμα ταξινομείται: μη επικίνδυνο. 
 


