ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
CHEMICAL PRODUCTS

ANTIFLOR
ΑΝΤΙ-ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ (ΔΙΣΚΙΑ)

ANTIFLOR
ANTI-MOULD TABLETS

ΣΥΝΘΕΣΗ
Allyl iso-thiocyanate σε παραφίνη.

COMPOSITION
Allyl iso-thiocyanate on paraffin support.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το ANTIFLOR (Αντιφλόρ), περιέχει Allyl iso-thiocyanate (απόσταγμα
μουστάρδας) σε παραφίνη. Είναι διαθέσιμο σε τρεις διαστάσεις.

GENERAL FEATURES
ANTIFLOR contains allyl iso-thiocyanate (mustard essence),
supported by paraffin for the food industry. It is available in three
sizes:

ANTIFLOR - Νταμιτζάνες. Δισκία 1gr περιεκτικότητας 0,5% σε isothiocyanate, κατάλληλο για δοχεία από 20 έως 200 λίτρα.
ANTIFLOR - Βαρέλια. Δισκία 7gr περιεκτικότητας 1,7% σε isothiocyanate, κατάλληλο για βαρέλια από 200 έως 5000 lt λίτρα.
ANTIFLOR - Δεξαμενές. Δισκία 20gr περιεκτικότητας 2,0% σε isothiocyanate, κατάλληλο για μεγάλες δεξαμενές.
Κατά τη χρήση το απόσταγμα μουστάρδας εξατμίζεται από την
παραφίνη, κορέζοντας τον αέρα πάνω από το κρασί με αποτέλεσμα
την παρεμπόδιση της ανάπτυξης μικροοργανισμών που ευθύνονται
για την ανάπτυξη μούχλας γνωστής και ως ‘άνθός του κρασιού’.
Η προσεκτική επιλογή των πρώτων υλών για την παραγωγή του
ANTIFLOR δεν επιτρέπει την ιζιματοποίηση των δραστικών του
ουσιών.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το ANTIFLOR είναι ιδανικό για την συντήρηση του κρασιού σε
νταμιτζάνες, ξύλινα βαρέλια, ανοξείδωτα δοχεία όταν δεν είναι
δυνατή ή ασφάλιση των δοχείων ή σε ακίνητο αέριο.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ANTIFLOR - Nταμιτζάνες 1 Δισκίο κάθε Μήνα
ANTIFLOR - Βαρέλια 1 ή 2 Δισκία κάθε 3-4 Εβδομάδες
ANTIFLOR - Δεξαμενές 1 ή 2 Δισκία κάθε 15-20 Ημέρες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τοποθετήστε το Δισκίο στην επιφάνεια του κρασιού και ασφαλίστε το
δοχείο.
Σημείωση: Απαγορεύεται η χρήση σε δοχεία μικρότερα των 20
λίτρων.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ANTIFLOR – Νταμιτζάνες, Κιβώτιο με 600 Φακελάκια
ANTIFLOR – Βαρέλια, Κιβώτιο με 80 Φακελάκια
ANTIFLOR – Δεξαμενές, Κιβώτιο με 65 Φακελάκια
Κλειστές Συσκευασίες: Κρατήστε το ποιόν σε δροσερό, στεγνό και
αεριζόμενο χώρο.
Ανοικτές Συσκευασίες: Κλείστε τη συσκευασία και κρατήστε όπως
ανωτέρω.
Κατάλληλο για οινοποίηση: EC 1493/99

ANTIFLOR DEMIJOHNS, 1-gram tablets at 0.5% isothiocyanate, suitable for containers from 20 to 200 litres;
ANTIFLOR BARRELS, 7-gram tablets at 1.7% iso-thiocyanate,
suitable for containers from 2 to 50 hl;
ANTIFLOR BASINS, 20-gram tablets at 2% iso-thiocyanate for
large tanks.
During use, the mustard essence evaporates from the paraffin
support, saturating the air space over the wine, and thus
preventing the development of micro organisms responsible for
the formation of the so-called “flowers of wine” (mould)
The accurate selection of the raw materials used to produce
ANTIFLOR prevents unwanted release phenomena like the
formation of allyl iso-thiocyanate residues.
APPLICATIONS
ANTIFLOR is the ideal product for wine preservation in
demijohns, wooden barrels and storage basins, whenever it is
not possible to keep the containers full, sealed or under inert
gas atmospheres.
DOSAGE
ANTIFLOR DEMIJOHNS, 1 tablet; replace every month;
ANTIFLOR BARRELS, 1 or 2 tablets; replace every 3-4 weeks;
ANTIFLOR BASINS, 1 or 2 tablets; replace every 15-20 days.
INSTRUCTIONS FOR USE
Place ANTIFLOR on the wine surface and accurately close the
container.
Note: usage of the product in containers having a capacity
below 20 litres is forbidden.
PACKAGING AND STORAGE
ANTIFLOR DEMIJOHNS, 600-tablet display box;
ANTIFLOR BARRELS, 80-tablet display box;
ANTIFLOR BASINS, 65-tablet display box.
Sealed package: keep the product in a fresh, dry, well-ventilated
area
Opened package: carefully reseal the package and keep it as
above indicated.
Approved for winemaking, in accordance with: EC 1493/99

