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Enologica Vason (Vason Group)  

Συντηρητικά – Σταθεροποιητικά 

ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Καθαρό σορβικό κάλιο σε μορφή κόκκων (Ε 202). 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το σορβικό κάλιο είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να σταθεροποιήσει βιολογικά τον οίνο λόγω της 
μυκοστατικής δράσης που παρουσιάζει. Η υψηλή καθαρότητά του και η διαδικασία παραγωγής του, 
εξασφαλίζουν την απουσία ανεπιθύμητων οσμών. Παρουσιάζεται υπό μορφή σφαιρικών σωματιδίων 
αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία νέφους «σκόνης» κατά τη χρήση του.  
 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Η χρήση του σορβικού καλίου επιφέρει βιολογική σταθερότητα στους οίνους, ειδικά σε αυτούς στους 
οποίους οι διάφορες κατεργασίες (φιλτραρίσματα, σταθεροποιήσεις κλπ) δεν είναι σε θέση να 
σταθεροποιήσουν βιολογικά το προϊόν. Για την επίτευξη της βέλτιστης σταθερότητας των οίνων, 
συνιστάται η προσθήκη του σορβικού καλίου να συνοδεύεται και από προσθήκη θειώδη ανυδρίτη και 
τέλος από μια διαδικασία αποστειρωτικού φιλτραρίσματος του οίνου. Η παρουσία του θειώδη ανυδρίτη 
προστατεύει από τις οξειδώσεις και από τη δράση των γαλακτικών βακτηρίων επί του σορβικού οξέως, 
εμποδίζοντας κατ’ αυτό το τρόπο το σχηματισμό ανεπιθύμητων οσμών (γερανίου). 
Η χρήση του σορβικού καλίου ενδείκνυται πριν την εμφιάλωση σε οίνους με υπολειμματικά σάκχαρα, ο 
μεταβολισμός των οποίων μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητες ζυμώσεις και σημαντικά προβλήματα στο 
εμφιαλωμένο πλέον προϊόν. 
Για τη χρήση του σορβικού καλίου, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Το σορβικό κάλιο είναι πολύ περισσότερο διαλυτό από το σορβικό οξύ, επομένως προστίθεται απ’ ευθείας 
στο προς κατεργασία οίνο πριν την εμφιάλωση,χωρίς να απαιτείται η διάλυσή του σε νερό 
 
ΔΟΣΕΙΣ 
Έως 27 gr/hl σε λευκούς και ερυθρούς οίνους. 
27g/hl σορβικού καλίου αποδίδουν 200 mg/lt σορβικού οξέος (ανώτατο επιτρεπόμενο όριο) και περίπου 70 
mg/lt καλίου. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σάκοι των 25 κιλών. 
Σακουλάκια από πλαστικοποιημένο χαρτόνι των 1000 gr προστατευμένα με περίβλημα από χαρτόνι. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
Το προϊόν ταξινομείται: Xi - ερεθιστικό. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας - MSDS 
(Material Safety Data Sheet) για τις απαραίτητες πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης του υλικού. 
 
 
 


