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Enologica Vason (Vason Group) 

Φυτικά διαυγαστικά της σειράς Wanax (Linea Wanax) 

CLARITO SP - WANAX Line 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Φυτικές πρωτεϊνες επιλεγμένες για το επιφανειακό τους φορτίο 10 %, PVPP 26%, ενεργοποιημένος 
μπετονίτης σε μορφή πούδρας (Ε 558) 61%, Όξινο ανθρακικό κάλιο (Ε 501) 3%. 
  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το  CLARITO SP – WANAX Line είναι ένα σύνθετο διαυγαστικό με υψηλότατη σταθεροποιητική δράση 
έναντι των πολυφαινολών και, εν μέρει, έναντι των πρωτεϊνών. Η υψηλής καθαρότητας και δραστικότητας 
περιεκτικότητά του σε PVVP εξασφαλίζει τη προσρόφηση των ευοξείδωτων πολυφαινολών , δράση η 
οποία ενισχύεται από τις φυτικές πρωτεϊνες οι οποίες έχουν επιλεγεί για το ηλεκτρικό επιφανειακό τους 
φορτίο. Το CLARITO SP – WANAX Line δεν περιέχει αλλεργιογόνα συστατικά σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, και δεν προέρχεται από πρώτες ύλες γεννετικά τροποποιημένες. Είναι επομένως ένα 
προϊόν μη αλλεργιογόνο και GMO-free. Η παρουσία του μπετονίτη στη σύσταση του CLARITO SP – 
WANAX Line εξασφαλίζει, εκτός της καλής συσωμάτωσης και καταβύθισης των υλικών, την 
απομάκρυνση των ασταθών πρωτεϊνών και συνεισφέρει συνεπώς στη πρωτεϊνική σταθεροποίηση των 
οίνων, ενώ οι φυτικές πρωτεϊνες που περιέχει δεν προκαλούν υπερκολλάρισμα. 
  
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Χάρη στην εξαιρετικά ειδική σύστασή του, το CLARITO SP – WANAX Line συνιστάται για τη διόρθωση 
ποιοτικών οίνων ή για την κατεργασία των οίνων με σκοπό την προστασία τους από την οξείδωση των 
πολυφαινολών. Είναι κατάλληλο για : 
⇒ Την διόρθωση του οξειδωμένου (αρωματικά και χρωματικά) χαρακτήρα λευκών και ροζέ οίνων,  
⇒ Την μείωση της ταννικότητας σε φρέσκους ερυθρούς οίνους, 
⇒ Την μείωση της οξείδωσης και την βελτίωση του χρώματος των ερυθρών παλαιών/παλαιωμένων 

οίνων. 
 
Η χρήση του CLARITO SP – WANAX Line στα τελευταία στάδια σταθεροποίησης, πρέπει να 
ακολουθείται πάντα από έλεγχο της πρωτεϊνικής σταθερότητας (Proteotest, Enologica Vason) και να 
ακολουθείται εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από την χρήση ενός δραστικού μπετονίτη, όπως είναι ο 
PLUSGRAN. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
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Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του CLARITO SP – WANAX Line σε δεκαπλάσιο νερό, αφήνουμε 
να ενυδατωθεί για λίγες ώρες (αυτό είναι απαραίτητο για την ενυδάτωση του μπετονίτη) και το 
προσθέτουμε αναδεύοντας προσεκτικά. 
Για τη χρήση του CLARITO SP – WANAX Line παρακαλούμε να τηρήσετε τους ισχύοντες κανονισμούς.  

 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
50 – 100 gr./hl σε γλεύκη, 
10 – 80 gr/hl σε λευκούς οίνους 
10 – 60 gr/hl σε ερυθρούς οίνους 
80 – 120 gr/hl σε ασταθείς ή/και οξειδωμένους οίνους. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο από τη νομοθεσία για το PVPP είναι 80 gr/hl και 
αντιστοιχεί σε δόση 308 gr/hl από το CLARITO SP – WANAX Line. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σάκοι των 10 kg. 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος χωρίς μεταβολές της θερμοκρασίας. Κλείστε προσεκτικά τις 
ανοικτές συσκευασίες. Η διάρκεια ζωής της ανοιγμένης συσκευασίας περιορίζεται σημαντικά. 

 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
Το παρασκεύασμα ταξινομείται: μη επιβλαβές. 
 
 
 


