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Enologica Vason (Vason Group) 

∆ΙΑΥΓΑΣΤΙΚΑ 

FPS 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Άνθρακας σε σκόνη για οινολογική χρήση, παράγεται από επιλεγµένες πρώτες ύλες µέσω µιας φυσικής 

διαδικασίας ενεργοποίησης. 

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το FPS (For Phenol Sorbing) είναι ένας φυτικός άνθρακας σε σκόνη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από µια 

αξιοσηµείωτη, υψηλή επιφάνεια προσρόφησης, µε ελάχιστη απελευθέρωση µετάλλων.  

Το FPS χάρη στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και το πορώδες του, µπορεί να προσροφήσει επιλεκτικά 

χρωστικές και  µικρά µόρια. Οι διαδικασίες παραγωγής του και η καθαρότητα των πρώτων υλών 

αποκλείουν την απελευθέρωση ανεπιθύµητων συστατικών. Μια επιπλέον δράση του FPS είναι η 

αποµάκρυνση των αιθυλ-φαινολών από κρασιά στα οποία έχουν ανιχνευθεί οι συγκεκριµένες ενώσεις. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ο FPS άνθρακας έχει µια καλή αποχρωστική δράση και συµβάλλει στην αποµάκρυνση των ανθοκυανινών 

και των ολιγοµερών τα οποία είναι υποστρώµατα οξείδωσης και προκαλούν την χρωµατική αστάθεια των 

οίνων. 

Ως δευτερεύουσα δράση ο FPS  άνθρακας, χάρη στη µεγάλη επιφάνεια ανταλλαγής, προκαλεί τη 

δέσµευση και αποµάκρυνση των υπολλειµάτων µυκητοκτόνων (που χρησιµοποιούνται στους αµπελώνες) 

καθώς και των τοξικών ενώσεων που παράγουν οι ζύµες. Έτσι, όταν έχουµε διακοπή της αλκ. ζύµωσης ο 

FPS άνθρακας δεσµεύει επιλεκτικά τα υπολλείµατα των υλικών φυτοπροστασίας καθώς και µερικές από 



τις τοξικές ενώσεις (οκτανοϊκό, δεκανοϊκό οξύ και τους εστέρες αυτών) οι οποίες παράγονται από τις 

ζύµες. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι σε κρασιά προσβεβληµένα από Brettanomyces/Dekkera µειώνει 

σηµαντικά τις αιθυλφαινόλες.  

Για τη χρήση του FPS, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισµούς. 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

∆ιαλύουµε το FPS σε λίγο νερό και το προσθέτουµε στο κρασί υπό ανάδευση για κάποιες ώρες. 

(περισσότερος χρόνος επαφής σε περιπτώσεις σταµατηµένων ζυµώσεων). 

 

∆ΟΣΕΙΣ 

Μεταβλητές µέχρι 100 gr/hl. Συνιστάται η πραµατοποίηση εργαστηριακών δοκιµών. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σάκοι των 15 κιλών. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

∆ιατηρήστε σε δροσερό, άοσµο και στεγνό µέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 

 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

Tο προϊόν ταξινοµείται ως µη επικίνδυνο. 

 

 


