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Enologica Vason (Vason Group) 

ENZYMA 

ZIMACLAR
®
 pH 3 

 

ΠΡΟΪΟΝ 

Το ZIMACLAR
®
 pH 3 είναι ένα ενζυµικό σκεύασµα, ειδικώς µελετηµένο για να έχει τη µέγιστη 

δραστικότητα σε χαµηλά επίπεδα pH. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το ZIMACLAR
®

 pH 3  είναι ένα πηκτινολυτικό ένζυµο σε µορφή σκόνης του οποίου η δράση πηκτινάσης 

βελτιώνει και επιταχύνει την απολάσπωση του γλεύκους και βοηθάει τις µετέπειτα διαδικασίες 

φιλτραρίσµατος. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Οι ιδιότητες του ZIMACLAR
®
 pH 3 έχουν µελετηθεί έτσι ώστε να έχει τη µέγιστη δραστικότητα σε 

γλεύκη από όχι ώριµα σταφύλια, σε γλεύκη που προορίζονται για τη παραγωγή αφρωδών οίνων και γενικά 

όπου έχουµε χαµηλά επίπεδα pH. Κατά την πίεση των σταφυλιών απελευθερώνεται στο µούστο µεγάλη 

ποσότητα πηκτινών, οι οποίες µε τη δράση τους ως προστατευτικά κολλοειδή αλλά και µε την αύξηση του 

ιξώδους του γλεύκους, προκαλούν προβλήµατα στην απολάσπωση ή/και το φιλτράρισµα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το ZIMACLAR
®

 pH 3  διασπά τις πηκτίνες, µειώνει το ιξώδες του γλεύκους και διευκολύνει 

την απολάσπωση, ακόµα και σε ακραίες τιµές pH (<3.0).  

Επίσης, οι πηκτίνες ως γνωστόν προκαλούν προβλήµατα κατά το φιλτράρισµα σε όλες τις φάσεις της 

οινοποίησης. Η δράση του ZIMACLAR
®

 pH 3  βελτιώνει σηµαντικά τη διηθησιµότητα, µειώνοντας τα 

προβλήµατα σ’ αυτές τις φάσεις της οινοποίησης.  

 



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

∆ιαλύουµε το ZIMACLAR
®
 pH 3 σε δεκαπλάσια ποσότητα νερού και το προσθέτουµε στο γλεύκος 

προσέχοντας να γίνει µια καλή οµογενοποίηση µε µια ταυτόχρονη ανάδευση. Το ZIMACLAR
®

 pH 3 είναι 

αποτελεσµατικό µεταξύ 10 και 30
ο
C, ενώ µέσα σ’ αυτό το θερµοκρασιακό εύρος κάθε αύξηση της 

θερµοκρασίας κατά 10
ο
C διπλασιάζει τη δραστικότητά του. 

Το ZIMACLAR
®

 pH 3 δεν επηρεάζεται από τα φυσιολογικά επίπεδα θείωσης του γλεύκους, ενώ εάν 

απαιτείται η προσθήκη µπετονίτη, αυτή πρέπει να γίνει µετά το τέλος της ενζυµικής δράσης (συνήθως 

έπειτα από 1-2 ώρες σε θερµοκρασία 20
ο
C). 

 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 

1 – 3 gr/hl γλεύκους. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Φιαλίδιο των 500 gr. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

∆ιατηρήστε σε δροσερό (10-15
ο
C) και στεγνό µέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 

 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

Tο προϊόν ταξινοµείται ως Xn – Harmful. 

 

 

Σηµαντική σηµείωση : 

Η διαδικασία παραγωγής των ενζυµικών σκευασµάτων της Enologica Vason, εξασφαλίζει ότι το 

τελικό προϊόν είναι απαλλαγµένο από τις δευτερεύουσες δράσεις :  

PPO (Πολυφαινολοξειδάσης),   

PME (Πηκτινοµεθυλεστεράσης),  

CE (κιναµµωµικής εστεράσης) και 

Ανθοκυανάσης.  

 


