ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
CHEMICAL PRODUCTS
PRODOTTI CHEMICALI

TANNISOL
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΥ

TANNISOL
PREVENTS AND TREATS WINE FAULTS

ΣΥΝΘΕΣΗ
Μεταθειώδες Κάλιο, L-Ασκορβικό Οξύ, τανίννη.

COMPOSITION
Potassium metabisulphite, L-ascorbic acid, tannin

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση: Απρομπέζ Δισκία, με ελαφρά μυρωδιά διοξειδίου του
θείου.

GENERAL FEATURES
Appearance: white-beige tablets, slightly smelling of sulphur
dioxide.

Ειδική σύνθεση θείου-ταννίνης-βιταμίνων αποτέλεσμα πρότυπης
παραγωγής. Το TANNISOL εμποδίζει και επανορθώνει διάφορά
ελαττώματα του κρασιού. Διατηρεί το κρασί από οξείδωση και
διατηρεί το φιλτραρισμένο κρασί καθαρό.

Special pre-dosed sulphur-tannin-vitamin compound resulting
from a unique manufacturing procedure. TANNISOL prevents
and remediates casse, wine ropes and other wine faults; it
preserves wine from oxidative modifications and keeps fined and
filtered wine clear.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Ιδανικό για ασθενή κρασιά με χαμηλή οξύτητα και περιεκτικότητα
σε αλκοόλ. Επίσης αποτελεσματικό στην διατήρηση κρασιού που
βρίσκεται σε μισογεμάτα δοχεία. Το TANNISOL είναι απαραίτητο
μετά την ζύμωση, κατά τη διακίνηση και σε περίοδο ζεστού
καιρού. Το TANNISOL επανορθώνει κρασί οξειδωμένο
αποκαθιστώντας την αρχική διαύγεια του κρασιού.

APPLICATIONS
Ideal for weak wines with low acidity and alcoholic strength. Also
effective in preserving wine contained in partly filled bottles.
TANNISOL is indispensable after racking off, during
transportation and during warm weather.
TANNISOL remediates wine affected by oxidative casse,
restoring the original brightness of the wine.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
1 Δισκίο για έτοιμα κόκκινα κρασιά
2 Δισκία για αφιλτράριστα κρασιά και άσπρα κρασιά γενικά
1 Δισκίο για προληπτικούς λόγους
2 Δισκία για προληπτικούς-θεραπευτικούς λόγους

DOSAGE
1 tablet for finished red wines
2 tablets for unfiltered red wines and white wines in general
1 tablet for preventative purposes
2 tablets for repressive-curative purposes

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Προσθέστε το Δισκίο ολόκληρο για βαθμιαίο αποτέλεσμα. Αλλιώς
σπάστε το σε κομμάτια ή τρίψτε το για γρηγορότερο αποτέλεσμα.

INSTRUCTIONS FOR USE
Add the tablet intact for a gradual effect, otherwise break into
smaller pieces or crush for a faster effect.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Κουτί των 100 σωληναρίων. Κάθε σωληνάριο περιέχει δέκα
δισκία των 10g.

PACKAGING AND STORAGE
100 tube box. Each tube contains ten 10g tablets.

Κατάλληλο για οινοποίηση CΕ 1493/99

Approved for winemaking, in accordance with: CE 1493/99

