Συνοπτικός πίνακας των διαυγαστικών/κολλαριστικών προϊόντων
Πρωτεϊνικά διαυγαστικά
Premium gel grado 1

➢

Ζελατίνη με υψηλό επιφανειακό φορτίο, με εξαιρετική ικανότητα διαύγασης. Δεν
επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου

Premium gel grado 2

➢

Ζελατίνη με μεσαίο επιφανειακό φορτίο, συνδυάζει εξίσου καλά τόσο την
διαύγαση όσο και τη μείωση της τανικότητας των οίνων (διάλυση σε χλιαρό
νερό)

Premium gel grado 3

➢

Ζελατίνη με χαμηλό επιφανειακό φορτίο, ιδανική για τη μείωση της τανικότητας
των οίνων (διάλυση σε κρύο νερό)

Premium Fish

➢

Ιχθυόκολλα υψηλότατης καθαρότητας

Albuclar SG

➢

Αλβουμίνη αυγού

V Bentonite

➢

Ενεργοποιημένος μπετονίτης νατρίου (σε μορφή πούδρας)

Plusgran

➢

Ενεργοποιημένος μπετονίτης νατρίου (σε κόκκους)

Plusgran Gel

➢

Φυσικός μπετονίτης νατρίου, ικανότητα αποπρωτεϊνισμού > 80 %

➢

SiO2 προσροφημένο σε μπετονίτη, εξαιρετική ικανότητα αποπρωτεϊνισμού σε

Μπετονίτες

New!!!

Mastervin Compact

συνδυασμό με συμπαγές ίζημα, γρήγορη διαύγαση. Ιδανικός για την διαύγαση σε
δύσκολα φλτραρίσιμους οίνους

Μη πρωτεϊνικά διαυγαστικά
Carbocromos

➢

Φυτικός αποχρωστικός άνθρακας (από ξύλο πεύκου)

Carbocromos Super

➢

Φυτικός αποσμητικός άνθρακας (από ξύλο πεύκου)

➢

Αποχρωστικός άνθρακας, επιπλέον μειώνει στον οίνο τα υπολείμματα

New!!!

FPS

φυτοπροστασίας, τοξικές ενώσεις (προϊόντα αυτόλυσης των ζυμών) και σε
σημαντικό ποσοστό, την συγκέντρωση των αίθυλ-φαινολών σε οίνους
προσβεβλημένους από brettanomyces,
PVPP

➢

Υψηλής καθαρότητας πολυ-βινιλο-πολυ- πυρολιδόνη (δραστικό σε πολύ χαμηλές
δόσεις)

New!!!

PVPP PLUS

➢

Υψηλής καθαρότητας και ευρωπαϊκής προέλευσης PVPP

40 Sil

➢

Υδατικό διάλυμα διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) σε συγκέντρωση 40%, άριστο
διαυγαστικό σε συνδυασμό με πρωτεϊνικά διαυγαστικά. Ιδανικό στη διαύγαση
ερυθρών οίνων (40 Sil - πρωτεΐνη), εναλλακτικά στη χρήση του μπετονίτη

LINEΑ WANAX- allergen free
Clarito SP

➢

Φυτικές πρωτεϊνες, PVPP, μπετονίτης, όξινο ανθρακικό κάλιο. Μεγάλη ικανότητα
σταθεροποίησης (πρωτεϊνική και χρώματος) και διαύγασης. Προϊόν αναφοράς για
ποιοτικούς οίνους!

Clarito Fito K

➢

Μπετονίτης, PVPP, αποχρωστικός άνθρακας, φυτικές πρωτεϊνες. Διόρθωση και
σταθεροποίηση του χρώματος, ιδανικό σε οίνους πιέσεων ή οξειδωμένους

Clarito Superflow

➢

Μπετονίτης , φυτικές πρωτεϊνες. Στατική διαύγαση και άνοιγμα της
φιλτραρισιμότητας

Fitoproteina P

➢

100% Φυτική πρωτεϊνη (pisum sativum – μπιζέλι), δεσμεύει και απομακρύνει
τανίνες (εναλλακτικώς με την αλβουμίνη αυγού), ενώ είναι η φυτική πρωτεϊνη
«αναφοράς», ως εναλλακτική χρήση στο καζεϊνικό κάλιο (σε λευκούς οίνους)

Fitoferm

➢

Μπετονίτης (50%), φυτική πρωτεΐνη (30%), κυτταρίνη (20%). Χρησιμοποιείται
κατά την διάρκεια της αλκ. ζύμωσης και συνεισφέρει στη πρωτεϊνική και
φαινολική σταθεροποίηση των παραγόμενων οίνων

S M A R T V I N ® Νέα σειρά προϊόντων σε πέλετ
SMARTVIN® CARB

➢

Αποχρωστικός άνθρακας

• Μείωση της σκόνης στο οινοποιείο, προστασία της υγείας του χειριστή
• Υψηλότατη δραστικότητα έναντι των ανθοκυανών
• Αποτελεσματικός στην κατεργασία λευκών οίνων, χάρη στην προσροφητική
του ικανότητα έναντι των φαινολικών συστατικών
• Βελτιώνει την διαδικασία της αλκ. ζύμωσης, χάρη στην προσρόφηση των
τοξικών συστατικών

SMARTVIN CARB SUPER
®

➢

•

Μείωση της σκόνης στο οινοποιείο, προστασία της υγείας του χειριστή

•
SMARTVIN FPS
®

➢

Αποσμητικός άνθρακας

Αποσμητικός άνθρακας, επιπλέον μειώνει στον οίνο τα υπολείμματα
φυτοπροστασίας, τοξικές ενώσεις (προϊόντα αυτόλυσης των ζυμών) και σε
σημαντικό ποσοστό, την συγκέντρωση των αίθυλ-φαινολών σε οίνους
προσβεβλημένους από brettanomyces

SMARTVIN PVPP
®

➢

Υψηλής δραστικότητας PVPP σε πέλετ

•

Μείωση της σκόνης στο οινοποιείο, προστασία της υγείας του χειριστή

•

Επιλεκτική δράση έναντι των οξειδώσιμων φαινολικών συστατικών

•

Εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση του κίτρινου χρώματος (DO420)

•

Χρήση τόσο κατά την διαύγαση όσο και στο φιλτράρισμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!
Σε όλα τα σύνθετα διαυγαστικά/κολλαριστικά προϊόντα της Enologica Vason, αναφέρεται η % αναλυτική
περιεκτικότητα κάθε ενός συστατικού.

