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Enologica Vason (Vason Group) 

ΤΑΝΙΝΕΣ 

SAFE TAN
®

 SG 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Μίγμα ταννινών γαλλικού οξέος. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η SAFE TAN
 

SG
 
προήλθε από την πολυετή πείρα της Enologica Vason τόσο στην έρευνα όσο και στη 

χρήση των ταννινών στον οινολογικό τομέα. Η SAFE TAN
 

SG είναι ένα ισορροπημένο μείγμα 

υδρολυομένων ταννινών του γαλλικού οξέος, η χρήση της οποίας έχει σκοπό την προστασία από τις 

οξειδώσεις από τα πρώτα στάδια παραλαβής του σταφυλιού. Η SAFE TAN
 

SG
 
 προστατεύει, σε 

συνδυασμό με το SO2, από την οξείδωση του χρώματος καθώς επίσης και των αρωματικών ενώσεων. Η 

χρήση της συνιστάται σε σταφύλια τα οποία δεν είναι σε άριστη υγιεινή κατάσταση (προσβεβλημένα από 

botrytis cinerea, sour rot) καθώς η ισχυρή ικανότητα δέσμευσης των πρωτεϊνών απενεργοποιεί τα 

οξειδωτικά ένζυμα τα οποία είτε υπάρχουν στα σταφύλια είτε αναπτύσσονται κατά την προσβολή, ενώ 

καταναλώνει το οξυγόνο προστατεύοντας το γλεύκος από οξειδώσεις.  

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Η SAFE TAN
 

SG
 
βρίσκει εφαρμογή κατά την παραλαβή των σταφυλιών, σε συνδυασμό με θειώδη 

ανυδρίτη και ασκορβικό οξύ. Είναι η τανίνη αναφοράς για χρήση σε σταφύλια προσβεβλημένα από σήψη. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα διάφορα στάδια συντήρησης των οίνων, οι οποίοι προέρχονται από 

μη υγιή σταφύλια, με σκοπό την σταθεροποίηση και την προστασία από περαιτέρω οξειδώσεις, 

ρυθμίζοντας το δυναμικό οξειδοαναγωγής και καταναλώνοντας το οξυγόνο. 

Για τη χρήση της SAFE TAN
 

SG, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς. 



 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαλύστε καλά την απαιτούμενη ποσότητα της SAFE TAN
 

SG
 
σε 10 μέρη νερού και στη συνέχεια 

προσθέστε το στη μάζα. Μη χρησιμοποιήσετε μεταλλικά αντικείμενα και νερό με μεγάλη σκληρότητα. 

 

ΔΟΣΕΙΣ 

2 - 5 gr/hl γλεύκους ή 100 kg. σταφυλιών, μεγαλύτερες δόσεις (έως 15 gr/hl ή 100 kg.) σε σταφύλια μη 

υγιή 

1 - 4 gr/hl σε λευκούς οίνους 

2 - 8 gr/hl σε ερυθρούς οίνους 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σάκοι των 5 κιλών. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος, προστατευμένο από το φως. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές 

συσκευασίες. 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Tο προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. 

 

 


