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Enologica Vason (Vason Group) 

ΔΙΑΥΓΑΣΤΙΚΑ 

CLARITO MILD SG 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Κοκκώδες σκεύασμα από αλβουμίνη αυγού και ζελατίνη, ειδικά επιλεγμένο για την υψηλή καθαρότητά και 

διαλυτότητά του.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το CLARITO® MILD SG παρασκευάζεται με μια καινοτόμο τεχνική η οποία αφήνει αναλλοίωτα τα 

χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης (πρωτεΐνες) και εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση του στις 

οινολογικές εφαρμογές. Αν και οι πρωτεΐνες δεν διαλύονται καλά στο νερό, η ειδικά μελετημένη σύσταση 

και μορφή (σε κόκκους) του CLARITO® MILD SG, επιτρέπουν την ευκολότερη διάλυση, μειώνοντας και 

το σχηματισμό σβόλων. Το CLARITO® MILD SG είναι ένα άριστο διαυγαστικό απομάκρυνσης ταννινών. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το CLARITO® MILD SG είναι η ιδανική, εναλλακτική, απλή και αποτελεσματική πρόταση, στη κλασσική 

και παραδοσιακή του Bordeaux κατεργασία των ερυθρών οίνων με ασπράδια αυγών (5 ασπράδια για κάθε 

βαρέλι των 225 lt.), με σκοπό την μείωση της έντονης και ανεπιθύμητης «σκληρής» αίσθησης των 

ταννινών, και το «μαλάκωμα» αυτών των οίνων. 

Το CLARITO® MILD SG συνιστάται κυρίως στην διαύγαση των ερυθρών οίνων κατά τα τελευταία στάδια 

της ωρίμανσης (σε βαρέλι ή δεξαμενή). Βελτιώνει και ισορροπεί τον ταννικό χαρακτήρα των οίνων, ενώ 
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έχει δράση ακόμα και στις πιο «σκληρές» ταννίνες. Βρίσκει επίσης άριστη εφαρμογή και σε νέα και 

φρέσκα ερυθρά κρασιά. 

Με στόχο την αποφυγή του υπερκολλαρίσματος, συνιστάται η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών 

προσδιορισμού της κατάλληλης δόσης του CLARITO® MILD SG.   

Για τη χρήση του CLARITO® MILD SG, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαλύουμε το CLARITO® MILD SG σε περίπου 10 μέρη νερού, αναδεύοντας συνέχεια. Αφήνουμε να 

ηρεμήσει για μερικές ώρες και το προσθέτουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια καλή ομογενοποίηση. Για 

την βέλτιστη δράση των πρωτεϊνών συνιστάται να προσθέσουμε 8 gr χλωριούχο νάτριο ανά λίτρο 

διαλύματος. Από τη στιγμή της διάλυσής του, το CLARITO® MILD SG μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 

24 ωρών 

  

ΔΟΣΕΙΣ 

5 - 10 gr/hl σε ερυθρούς οίνους, έως 20 gr/hl σε πολύ «τραχείς» και ταννικούς οίνους. 

1 – 5 gr/hl για λευκούς και ροζέ οίνους έπειτα από εργαστηριακές δοκιμές. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σακουλάκια από πολυαμίδιο των 500 gr. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Tο προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. 
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