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Enologica Vason (Vason Group) 

ΔΙΑΥΓΑΣΤΙΚΑ 

FLOTTOGEL 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ζελατίνη ζωική. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το FLOTTOGELP είναι μια ζωική ζελατίνη με υψηλό περιεχόμενο σε πρωτεϊνικό άζωτο. Παρουσιάζεται 

με μορφή κρυσταλλικής σκόνης, άοσμης και άγευστης, ενώ δεν περιέχει συντηρητικές ουσίες. 

Το FLOTTOGELP διαθέτει ικανότητα ζελατινοποίησης 100 Bloom. 

Είναι απόλυτα διαλυτή σε νερό 40 - 50 °C, δίνοντας ένα διαυγές και ομοιογενές διάλυμα. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Το FLOTTOGELP εφαρμόζεται σε διαδικασίες διαύγασης με επίπλευση σε γλεύκη και στους χυμούς 

φρούτων. Οι πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του FLOTTOGELP 

εξασφαλίζουν την επίτευξη μιας υδρόφοβης κροκίδας που προσφύεται εύκολα στο χρησιμοποιούμενο 

αέριο στις διεργασίες διαχωρισμού με επίπλευση. 

Επιπλέον χαρακτηρίζεται από έντονο αποτέλεσμα διαύγασης και από περιορισμένη ικανότητα μείωσης της 

τανίνης. 

Όταν χρησιμοποιείται στην επίπλευση, συνιστάται η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για να 

καθοριστούν οι βέλτιστες δόσεις και οι αναλογίες με τα άλλα διαυγαστικά. 

UΓια τη χρήση του FLOTTOGEL τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαλύουμε το FLOTTOGEL σε νερό 40-45°C και σε αναλογία 1:10 εφόσων πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

αμέσως, ή 1:50 με σκοπό την αποφυγή σχηματισμού γέλης (gel). Το διάλυμα που προκύπτει δεν 

συντηρείται και πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός μίας ημέρας. Η διάρκεια συντήρησης μπορεί να βελτιωθεί 

προσθέτοντας στο διάλυμα διοξείδιο του θείου (500 mg/L) και τρυγικό οξύ (0,5% του όγκου του 

διαλύματος). 

Σε περίπτωση διεργασιών επίπλευσης, το FLOTTOGEL προστίθεται στον ακατέργαστο μούστο με 

κατάλληλο σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης. 

 

ΔΟΣΕΙΣ 

Από 2 μέχρι 10 gr/hl σε γλεύκη που θα υποστούν διαύγαση με επίπλευση. 

Μεγαλύτερες δόσεις συνιστώνται σε γλεύκη από ερυθρά σταφύλια και προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη διαύγαση. 

Για να αποφύγετε τα φαινόμενα υπερβολικού κολλαρίσματος, συνιστάται να κάνετε δοκιμές διαύγασης 

στο εργαστήριο με κλιμακωτές δόσεις του FLOTTOGEL. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σάκοι 25 κιλών. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

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

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Tο προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. 

 


