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ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

Χιτοζάνη από Aspergillus Niger, αδρανοποιημένες ζύμες μέσω της διαδικασίας X-PRO® 

Process, φυτική πρωτεΐνη (πατάτα). 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το X-PRO® BACTOCLEAN είναι διαυγαστικό προϊόν, πολύ δραστικό έναντι των 

μικροοργανισμών, ενώ έχει υψηλή σταθεροποιητική δράση του φαινολικού 

κλάσματος. Το καθαρό προϊόν έχει κρεμ χρώμα, με χαρακτηριστική μυρωδιά και 

είναι πλήρως διαλυτό σε ζεστό νερό. Είναι χωρίς συντηρητικά. 

 
 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Χάρη στη συγκεκριμένη δραστηριότητά του, το X-PRO® BACTOCLEAN συνιστάται να 

χρησιμοποιείται σε όλα τα κρασιά που πρέπει να βελτιώσουν το φαινολικό τους 

δυναμικό και ταυτόχρονα, να προστατευτούν από τις επιπτώσεις της οξείδωσης. 

Η χρήση του είναι ενδιαφέρουσα σε όλες τις διαδικασίες στις οποίες χρειάζεται η 

μείωση της ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών, μαζί με την ήπια 

διαυγαστική του δράση και την αντιοξειδωτική προστασία: Ο βασικός στόχος είναι 

η μείωση της χρήσης του SO2 στα διάφορα στάδια όπως πριν από τη 2η ζύμωση στη 

φιάλη των αφρωδών οίνων, κατά τη διαδικασία «sur lie», πριν από την εμφιάλωση 

κ.λ.π. 

Το Χ-PRO® BACTOCLEAN είναι κατάλληλο για λευκά, ροζέ κρασιά, ενώ σε ερυθρά 

βοηθάει στη διατήρηση του αρωματικού χαρακτήρα αλλά και στη σταθεροποίηση 

του χρώματος.  

Στο τέλος της κατεργασίας με το X-PRO® BACTOCLEAN συνιστάται ο διαχωρισμός 

από το ίζημα, ενώ εάν απαιτείται η πρωτεϊνική σταθεροποίηση ή/και η γρήγορη 

διαύγαση, τότε η χρήση ενός δραστικού μπετονίτη όπως ο PLUSGRAN® GEL θα είναι 

αποτελεσματική και ωφέλιμη με παράλληλη διατήρηση σταθερού δυναμικού 

οξειδοαναγωγής. 

 

 

 
Κατά τη χρήση του X-PRO® BACTOCLEAN, τηρείστε τους τρέχοντες 

ισχύοντες κανονισμούς. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Διαλύστε το X-PRO® BACTOCLEAN σε 10 μέρη ζεστού νερού και προσθέστε με 

προσοχή στο κρασί, εξασφαλίζοντας καλή ομογενοποίηση. 

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

5 - 10 g/hL. 

Προσοχή, 25 g/hL από το X-PRO® BACTOCLEAN παρέχουν 10 g/hL χιτοζάνη. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
 

Με βάση την τρέχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, το προϊόν είναι : μη επικίνδυνο. 

ΦΥΛΑΞΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Διατηρείστε σε μέρος δροσερό και στεγνό. Κλείστε προσεκτικά τις ανοιχτές συσκευασίες. 

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Των 500g από polylaminate  
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