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Enologica Vason (Vason Group)
ΔΙΑΥΓΑΣΤΙΚΑ

GELAXINA FLUID
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ζωική ζελατίνη 30%, Κιτρικό οξύ (E 330) 0,25%, Διοξείδιο του θείου (E 220) 0,25%, Απιονισμένο νερό
100%.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η GELAXINA® FLUID είναι ένα διαυγές διάλυμα ζωικής ζελατίνης, προερχόμενο από πρώτες ύλες ειδικά
επιλεγμένες για χρήση στην οινοποιία. Η GELAXINA® FLUID, χάρις στη διαδικασία σταθεροποίησης που
υπέστη, διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς αλλοίωση των χημικών και φυσικο-χημικών
χαρακτηριστικών της.
Η GELAXINA® FLUID παρασκευάζεται με προηγμένες τεχνολογίες, που δίνουν τη δυνατότητα επίτευξης
ενός προϊόντος με μέτριο-υψηλό δυναμικό "z".
ΧΡΗΣΕΙΣ
Χρησιμοποιείται στις κατεργασίες διαύγασης χυμών, γλευκών και των οίνων, σε συνδυασμό με μπεντονίτη
και Sol di Silice (διοξείδιο του πυριτίου 30 SIL). Η GELAXINA® FLUID εξασφαλίζει γρήγορη διαύγαση,
με σχηματισμό πολύ συμπαγούς ιζήματος.
Στις διεργασίες διαύγασης, ειδικά σε συνδυασμό με το Sol di Silice (30 SIL®), αυξήστε τη δόση της
GELAXINA® FLUID σε επίπεδα δοσολογίας παρόμοια με αυτά κατά την χρήση ζελατίνης σε μορφή
σκόνης.

Είναι πολύ αποτελεσματική για τη μείωση των τανινών και των σχετικά αδιάλυτων πολυφαινολικών
ενώσεων, βελτιώνοντας τη σταθερότητα του προϊόντος.
Για τη χρήση της GELAXINA® FLUID, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η GELAXINA® FLUID είναι έτοιμη για τη χρήση. Προσθέστε την απευθείας στο προϊόν που θα
επεξεργαστείτε και βεβαιωθείτε για την καλή ανάμιξη.
ΔΟΣΕΙΣ
5 - 20 gr/hl για γλεύκη και λευκούς οίνους.
10 - 60 gr/hl για ερυθρούς οίνους.
Μεγαλύτερες δόσεις συνιστώνται για την κατεργασία γλευκών από πιέσεις και πολύ στυφών ερυθρών
οίνων.
Για να αποφύγετε τα φαινόμενα του υπερβολικού κολλαρίσματος, συνιστούμε να κάνετε μια εργαστηριακή
δοκιμή με κλιμακούμενες δόσεις GELAXINA® FLUID.
Προειδοποίηση:είναι εντελώς αμελητέα (κλάσματα ppm) η απόδοση στον οίνο διοξειδίου του θείου,
καλίου και κιτρικού οξέος που οφείλονται στη χρήση της GELAXINA® FLUID στις συνηθισμένες δόσεις.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Καλάθια πολυαιθυλενίου PE 25 κιλών.
Μεγάλο μέγεθος (Big) 1000 κιλών (με επιστροφή της άδειας συσκευασίας).
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
Tο προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο.

