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Enologica Vason (Vason Group)
Συνοπτική παρουσίαση των διαυγαστικών/κολλαριστικών προϊόντων

Πρωτεϊνικά διαυγαστικά
Premium gel grado 1
Premium gel grado 2
Premium gel grado 3
Gelaxina Fluid
Gelaxina Ato
Flottogel
Albuclar SG
Premium Fish
Μπετονίτες
V Bentonite
Plusgran
Flottobent
Μη πρωτεϊνικά διαυγαστικά
Carbocromos
Carbocromos Super
Flottocarb
PVPP
40 Sil

Ζελατίνη με υψηλό επιφανειακό φορτίο, με εξαιρετική ικανότητα
διαύγασης. Χρησιμοποιείται και στο διαχωρισμό του γλεύκους με
επίπλευση.
Ζελατίνη με μεσαίο επιφανειακό φορτίο, συνδυάζει εξίσου την καλή
διαύγαση με τη μείωση της τανικότητας των οίνων.
Ζελατίνη με χαμηλό επιφανειακό φορτίο, ιδανική για τη μείωση της
τανικότητας των οίνων.
Υδατικό διάλυμα ζελατίνης (30%)
Υψηλής καθαρότητας ζελατίνη για τη διαύγαση των οίνων.
Ζελατίνη με ειδική κοκκομετρία, ιδανική για την επίπλευση
Αλβουμίνη αυγού
Ιχθυόκολλα
Ενεργοποιημένος μπετονίτης νατρίου (σε μορφή πούδρας).
Ενεργοποιημένος μπετονίτης νατρίου (σε κόκκους).
Μπετονίτης με ειδική κοκκομετρία, ιδανικός για την επίπλευση
Φυτικός αποχρωστικός άνθρακας (από ξύλο πεύκου)
Φυτικός αποσμητικός άνθρακας (από ξύλο πεύκου)
Φυτικός αποσμητικός άνθρακας (από ξύλο πεύκου) για την
επίπλευση
Υψηλής καθαρότητας πολυβινιλοπυρολιδόνη (δραστική σε πολύ
χαμηλές δόσεις)
Υδατικό διάλυμα SiO2 (40%)

Διαυγαστικά προζυμωτικής
κατεργασίας
Flottogel
Flottocarb
Flottobent
Σύνθετα διαυγαστικά
Clarito SP
Clarito Mild SG
Clarito K
Clarito Standard

Ζελατίνη με ειδική κοκκομετρία, ιδανική για την επίπλευση
Φυτικός αποχρωστικός άνθρακας (από ξύλο πεύκου) για την
επίπλευση
Μπετονίτης με ειδική κοκκομετρία, ιδανικός για την επίπλευση

Μπετονίτης, PVPP, καζεΐνη
Ειδικά επιλεγμένο μίγμα καζεΐνης και ζελατίνης, προϊόν υψηλής
καθαρότητας και διαλυτότητας αποτελεί την εναλλακτική
κατεργασία στο κολλάρισμα με ασπράδια αυγού
Ισχυρή δράση επί των υποστρωμάτων οξείδωσης (πολυφαινόλες,
κατεχίνες) απομακρύνει πρωτεϊνες, ανοίγει τη φιλτραρισιμότητα.
Μπετονίτης, καζεϊνη, ζελατίνη, SiO2.
Μπετονίτης και αλβουμίνη γάλακτος (LACTALBUMIN), στατική
διαύγαση και άνοιγμα της φιλτραρισιμότητας..

LINEΑ WANAX
Φυτικά (μη αλλεργιογόνα)
διαυγαστικά
Clarito SP – Linea WANAX
Clarito Fito K – LINEA WANAX
Clarito Superflow – LINEA
WANAX
Fitoferm – LINEA WANAX
Flottoplus – LINEA WANAX
Fitoproteina P – LINEA WANAX
Fitoproteina XP – LINEA
WANAX

Φυτικές πρωτεϊνες, PVPP, μπετονίτης, όξινο ανθρακικό κάλιο.
Μεγάλη ικανότητα σταθεροποίησης (πρωτεϊνική και χρώματος) και
διαύγασης.
Μπετονίτης, PVPP, αποχρωστικός άνθρακας, φυτικές πρωτεϊνες.
Διόρθωση και σταθεροποίηση του χρώματος, ιδανικό σε οίνους
πιέσεων ή οξειδωμένους.
Μπετονίτης , φυτικές πρωτεϊνες. Στατική διαύγαση και άνοιγμα της
φιλτραρισιμότητας..
Φυτικές πρωτεϊνες, κυτταρίνη, μπετονίτης, για το κολλάρισμα κατά
τη διάρκεια της αλκ. ζύμωσης, δίνει οίνους πιο «καθαρούς»
οργανοληπτικά (χρώμα, πρωτείνες κλπ) μετά το τέλος της ζύμωσης.
100% Φυτική πρωτεϊνη, με συγκεκριμένη κοκκομετρία, για χρήση
στην επίπλευση.
100% Φυτική πρωτεϊνη (pisum sativum – μπιζέλι), δεσμεύει και
απομακρύνει τανίνες, ενώ είναι η φυτική πρωτεϊνη «αναφοράς», ως
εναλλακτική χρήση στο καζεϊνικό κάλιο (σε λευκούς οίνους)
100% Φυτική πρωτεϊνη για τη στατική διαύγαση και το άνοιγμα της
φιλτραρισιμότητας.

