
 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ 

Οι δεξαμενές μας κατασκευάζονται από χαλίκι Βουργουνδίας – άμμο από τον Λίγηρα - τσιμέντο με βάση τον πηλό - νερό πηγής 

εκμετάλλευσης - χωρίς χημικά πρόσθετα. 

Τα αξεσουάρ μας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 316L. 

Ποτέ μην ανεβάζετε την θερμοκρασία δοχείου μας πάνω από 35 ° C. 

Κάθε χρόνο, θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των αρμών και να τους αλλάζετε αν παρίσταται ανάγκη. 

Οι κάδοι θα πρέπει να μετακινούνται άδειοι και από εξειδικευμένους επαγγελματίες κελαριών.  

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας, θα πρέπει να αερίζετε καλά όταν τα δοχεία είναι άδεια και να ανοίγετε το πάνω μέρος, καθώς και 

τις βαλβίδες. 

 
1° ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΧΡΗΣΗ 

Οι δεξαμενές σκυροδέματος και οπλισμένου σκυροδέματος με εσωτερικό φινίρισμα σκυροδέματος θα πρέπει να πλένονται με νερό και 

υδροξείδιο του νατρίου μεταξύ 5 και 10% για την απομάκρυνση ακαθαρσιών. 

Ξεπλένετε με άφθονο νερό. 

Πριν την καθαρίσετε, η δεξαμενή θα πρέπει να έχει στεγνώσει εντελώς για να απορροφήσει το διάλυμα. 

Στην συνέχεια, θα πρέπει να καθαριστούν με τρυγικό οξύ 25-30%, με «πέρασμα» στα εσωτερικά τοιχώματα ΤΡΕΙΣ φορές ανά 24 ώρες. 

(Εφαρμογή με χρήση μπατανόβουρτσας, σφαίρας καθαρισμού, είναι απαραίτητο να προστατεύεστε πλήρως) 

Τέλος, θα πρέπει να ξεπλένονται με κρύο μη χλωριωμένο νερό.  

Για να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα του διαλύματος, ρίξτε ένα ποτήρι διάλυμα 50% οξέος στην δεξαμενή. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: δεν θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση, διαφορετικά θα πρέπει να ανανεώσετε τον καθαρισμό. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΈΚΠΛΥΣΗΣ  

Δοκιμή φαινολοφθαλεΐνης: συλλέξτε περίπου 10 cl νερού από το αποστραγγισμένο υλικό, προσθέστε μερικές σταγόνες φαινολοφθαλεϊνης. 

Το έκπλυμα είναι εντάξει όταν δεν εμφανίζεται ροζ χρώμα. Ωστόσο, συνιστούμε την χρήση ενός δείκτη PH με την μορφή καρτέλας (χαρτί 

Tournesol) που είναι πιο ευαίσθητο. 

 

ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΆΔΕΙΕΣ για διάστημα 3 μηνών και άνω, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, με εφαρμογή τρυγικού 

οξέος μόνο μία φορά, και ξεπλύνετε. 

ΠΙΕΣΗ: οι δεξαμενές δεν μπορούν να υποστούν οποιαδήποτε πίεση. Επομένως, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόβλεψη για βαλβίδα 

αποσυμπίεσης. 

ΧΡΗΣΗ: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκυρόδεμα είναι «ζωντανό» υλικό, το γεγονός ότι παράγονται μικρορωγμές δεν συνιστά σε καμία περίπτωση 

ένδειξη αποδόμησης. 

Κατά την πρώτη πλήρωση με νερό, μπορεί να εμφανιστούν σταγόνες, οι οποίες θα πρέπει κανονικά να εξαφανιστούν εντός 72 ωρών είτε 

με μια οινοποίηση ή πλήρωση με οίνο. 

Αν εμφανιστούν σταγόνες και επιμένουν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Το σκυρόδεμα είναι βασικό και η αποθήκευση οίνου απευθείας σε νέους κάδους μπορεί να μεταβάλει ελαφρώς την οξύτητα και το επίπεδο 

του pH. 

 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

• Ο αρμός των καταπακτών είναι εύκαμπτος και δεν χρειάζεται απότομο σφίξιμο. 

• Για καλή στεγανοποίηση των δεξαμενών μας, φροντίστε να τοποθετείτε το κάλυμμα στον άξονα του πεδίου εφαρμογής του 

αρμού - σφίξτε τις λαβές ή τους τροχούς σύσφιξης σταυρωτά - έως ότου επιτευχθεί σταθερή σύσφιξη, αλλά χωρίς εμφανή 

παραμόρφωση του καλύμματος. 

• Θυμηθείτε να αλλάζετε τον αρμό της καταπακτής κάθε περίπου 3 έως 4 χρόνια - αυτό αποτρέπει την υπερβολική σύσφιξη και 

τελικά την παραμόρφωση του καλύμματος. 

• Τα πλαίσια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και επομένως δεν απαιτούν ειδική συντήρηση - τα καλύμματα και οι 

αρμοί μπορούν να καθαρίζονται τακτικά με αντιβακτηριακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον υπόλοιπο εξοπλισμό 

οινοποιείου σας. 

• Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό στα καλύμματα PVC, καθώς αυτό θα παραμορφώσει το PVC - Κατά τον καθαρισμό, επειδή οι 

αρμοί δεν είναι συγκολλημένοι, μπορείτε εύκολα να τους αφαιρείτε για να διασφαλίζετε την τέλεια κατάσταση του καλύμματος 

από κάτω τους. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ: 5 χρόνια 

Οι δεξαμενές δεν θα πρέπει να μετακινούνται και θα πρέπει να τις χειρίζονται μόνο επαγγελματίες. 

Προσοχή στην χρήση προϊόντων καθαρισμού και απασβέστωσης.

Oeuf 
DE BEAUNE 
Ειδικές δεξαμενές οίνου 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ για την χρήση και συντήρηση των δεξαμενών σκυροδέματος ODB 



 

2) ΠΗΝΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

- Το πάχος του τοιχώματος μιας δεξαμενής σκυροδέματος είναι περίπου 11 έως 14 cm. Οι σωλήνες CNE MIXAL 100ML 16x2 / 

πολλαπλών στρώσεων είναι χυτοί σε μπετόν με διάμετρο 16 mm και πάχος 2 mm. 

- Τα πηνία PER DN6 έχουν μέγιστο μήκος μονάδας 50M. Ενδέχεται να υπάρχουν 2 έως 5 ξεχωριστά κυκλώματα ανάλογα με τον 

όγκο και το σχήμα της δεξαμενής (ένα για κάθε τοίχωμα και ένα για τον πάτο της δεξαμενής). 

- Όλα είναι εξοπλισμένα με είσοδο και έξοδο, που θα πρέπει να συνδέονται διαδοχικά με έναν μόνο συλλέκτη. 

- Χωρητικότητα σε λίτρα και ανά ώρα = 250 λίτρα / ώρα για ταχύτητα κυκλοφορίας 1,5m / δευτερόλεπτο (για 50M).  

- Κατανάλωση ψύξης σε KW = +/- 1KW για 50M. 

- Τα κυκλώματα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, είτε για ψύξη είτε για θέρμανση, προκειμένου να 

αποφευχθεί τυχόν θερμικό σοκ που μπορεί να προκαλέσει ρήξη της δεξαμενής. 

- Η πίεση δοκιμής για τα PER γίνεται σε 16 bar - η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι στα 8 bar αλλά δεν συνιστάται για δεξαμενές 

σκυροδέματος και για τα εξαρτήματα. 

- Δίνουμε ως σύσταση χρήσης 2,5 bar για νερό στους 7/11 ° C, αλλά η πίεση μπορεί να είναι μεταξύ 2 και 3 bar ανάλογα με την 

εγκατάστασή σας. 

- Σε αυτούς τους σωλήνες μπορεί να κυκλοφορήσει νερό ή γλυκόλη σε θερμοκρασία μεταξύ + 5 ° και + 40 °. 

Ο στόχος είναι: 

1ον  να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας σε ολόκληρη την επιφάνεια της δεξαμενής προκειμένου να 

επιτρέπεται η επεξεργασία μούστων, αποσταγμάτων και οίνων  

2ον  να αντικαθίστανται οι εναλλάκτες που είναι τοποθετημένοι σε σταθερή θέση, οι οποίοι συχνά αποδείχτηκαν δυσκίνητοι. 

Η όλη διαδικασία μπορεί να προγραμματίζεται και να διεξάγεται με αυτόματη ρύθμιση με θερμικό αισθητήρα. Η τοποθέτηση στο 

νερό προϋποθέτει να αφαιρείτε τον αέρα από το δίκτυο, σε κάθε δεξαμενή, ξεβιδώνοντας τον σύνδεσμο εξόδου νερού. Κατά την 

διάρκεια του χειμώνα, είναι απαραίτητο να ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ τα υδραυλικά κυκλώματα και να αποβάλλετε τον αέρα με την βοήθεια 

συμπιεστή για να αποφύγετε τον σχηματισμό πάγου στα PER · σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το δίκτυο είναι 

πλήρες με γλυκόλη σε επαρκή ποσότητα για να αποφεύγεται ο σχηματισμός πάγου. 

Η παρουσία αέρα μέσα στο κύκλωμα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την σωστή λειτουργία του. 

Ο καθαρισμός και η τακτική συντήρηση της δεξαμενής σκυροδέματος είναι απαραίτητα για την σωστή της συντήρηση και για την 

διατήρηση της ποιότητας του οίνου σας. 

Κατά την επαφή με σταφύλια και οίνο, αν το σκυρόδεμα δεν έχει υποβληθεί σε προσεκτική και τακτική συντήρηση, υπάρχει 

κίνδυνος να επηρεάσει την γεύση του οίνου με ψευδείς γεύσεις, για τις η εταιρία OEUF DE BEAUNE δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη. 

Παράδειγμα προβλήματος που προκαλείται από πλημμελή καθαρισμό ή συντήρηση: γεύση μούχλας λόγω ρωγμών στο τσιμέντο, 

γεύση χαρτοπολτού λόγω ξηράς πίσσας, γεύση ταγγισμένη λόγω μικροβιακών αλλοιώσεων. 

Λάβετε υπόψη ότι το τσιμέντο γίνεται πορώδες όταν αποδομείται, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι όλο και πιο δύσκολο να 

διατηρηθεί. Προτείνουμε λοιπόν την προσεκτική απασβέστωση μετά την παραγωγή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή σε περίπτωση 

που υποψιάζεστε μικροβιολογικό κίνδυνο. 

Μια δεξαμενή σκυροδέματος που συντηρείται σωστά θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και θα είναι 

πιο φιλική προς το περιβάλλον. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΧΡΗΣΗ 
Δεν υπάρχει χώρος για 

ελιγμούς. Ίδια διαδικασία. 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Ή ΣΠΡΕΙ  

Κρύο  ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ 

ΈΚΠΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΧΡΗΣΗ 

Να αποφεύγεται ο ενισχυτής 

πίεσης για να μην 

καταστρέψετε το στρώμα της 

πίσσας ή του σκυροδέματος 
ΠΙΔΑΚΑΣ ΝΕΡΟΥ Κρύο ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: αμέσως μετά την 

παραγωγή 

Δεν υπάρχει χώρος για 

ελιγμούς. Ίδια διαδικασία. 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Ή ΣΠΡΕΙ  Κρύο 
ΣΟΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΈΚΠΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΚΡΥΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Ή ΣΠΡΕΙ  
Κρύο εκτός αν έχει 

άλλη ένδειξη το 

προϊόν.  

PROVHINY 3D Ή ΤΡΥΓΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΈΚΠΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΚΡΥΟ ΚΑΝΕΝΑ 
 

Oeuf 
DE BEAUNE 
Ειδικές δεξαμενές οίνου 



 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ  

- ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΚΠΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΊΔΙΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ. 

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ. 

 
3)  ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (συνιστάται μια φορά τον χρόνο μετά το άδειασμα) 

Α- Πρόπλυση των δεξαμενών 

Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερη βρωμιά από τις επιφάνειες της δεξαμενής. Είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η πρόπλυση πριν ξεραθούν οι ακαθαρσίες. Η πρόπλυση γίνεται με νερό, αλλά μπορεί να ενισχυθεί 

με διάφορα μέσα: 

- Μηχανική: η πίεση επιτρέπει να αποκολλώνται ευκολότερα. Οι μέγιστες πιέσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι της 

τάξης των 25 bar · πέρα από αυτό το όριο, η αποκόλληση είναι τέλεια, αλλά η βρωμιά μετατοπίζεται, εξαερώνεται και πέφτει προς τα 

πίσω. 

- Ροή: μεγάλος όγκος νερού βοηθά στον πολύ καλό καθαρισμό των ακαθαρσιών. 

- Μούλιασμα ή επαφή: ο μεγάλος χρόνος επαφής με νερό ή αφρό αυξάνει την απόδοση της απασβέστωσης. 

- Θερμοκρασία: ζεστό νερό διευκολύνει την απασβέστωση. 

B- Απασβέστωση  

Για να αφαιρέσετε τις επασβεστώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βασικό προϊόν (10% σόδα) ή προϊόντα όπως το Vitinet 0011 / 

Hydral 0750 / Hydrox 0751 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μετά την χρήση βασικού προϊόντος, οι δεξαμενές θα πρέπει να καθαρίζονται εκ νέου. 

Η απασβέστωση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κλειστό κύκλωμα (15 έως 40 λεπτά) ή με εμβάπτιση (μερικές ώρες). Συνιστούμε την 

χρήση του PROVINHY Tartre Liquide. 

Το πλύσιμο μιας δεξαμενής απαιτεί μεταξύ 100 και 133 λίτρων ανά 1HL χωρητικότητας ανάλογα με το επίπεδο ασβέστωσης. Το διάλυμα 

θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15% του όγκου του νερού. 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ! 

Μην διστάσετε να μας ζητήσετε το κιτ απασβέστωσής σας, αναφέροντας τον αριθμό των δεξαμενών και την χωρητικότητά τους. 

Προσφέρουμε επίσης ένα πλήρες σετ πλύσης με αντλία και κλωβό. 

Με βάση πάχος ασβεστώσεων περίπου 1 mm, εκτιμάται ότι απαιτείται ένα κιλό προϊόντος απασβέστωσης για την αφαίρεση 4 κιλών 

ασβεστώσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ (ενδεικτικό) 

 

ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ 

Πλύνετέ τις σωστά με βασικό διάλυμα. Νερό με σόδα (σε αναλογία 5 - 10%) ή με οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο προϊόν. 

Ξεπλύνετε καλά με μη χλωριωμένο νερό. 

Αφού χρησιμοποιήσετε βασικό προϊόν, είναι επιτακτική ανάγκη να καθαρίσετε εκ νέου τις δεξαμενές. Κάντε την ίδια διαδικασία 
εφαρμόζοντας τρυγικό οξύ. 

 

Αν η απασβέστωση δεν γίνεται σωστά κάθε χρόνο και το στρώμα ασβεστώσεων είναι παχύτερο, οι δόσεις θα πρέπει να αυξηθούν. 

Η ποιότητα της δεξαμενής σας δεν θα είναι πλέον εγγυημένη.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΕ 

HL 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ M2 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ ΣΕ KG 

15 8 1 

30 14 1.7 

50 18 2.1 

75 23 3 

100 27 3.5 

150 36 4.5 

200 43 5.5 

300 58 7 

400 72 8.5 

500 82 10 
 

Oeuf 
DE BEAUNE 
Ειδικές δεξαμενές οίνου 



 

Oeuf 
DE BEAUNE 
Ειδικές δεξαμενές οίνου  

4) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Μην χρησιμοποιείτε «επιθετικά» μέσα καθαρισμού. 

Μην θερμαίνετε τις δεξαμενές πάνω από 35 ° C. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό υψηλής πίεσης.  

 

Η διαδικασία καθαρισμού αποτελείται από 4 βήματα: 

- Την διαβροχή που συνίσταται στον διαχωρισμό των ακαθαρσιών από την επιφάνεια. Το απορρυπαντικό έρχεται σε επαφή 

με την βρωμιά και δημιουργεί μεγαλύτερη δύναμη συγκόλλησης από εκείνη μεταξύ του υποστρώματος και της βρωμιάς. 

- Την μετατόπιση των ακαθαρσιών. Το απορρυπαντικό διαβρέχει και προσροφάται στο υπόστρωμα. Όταν το 

επιφανειοδραστικό συμπυκνωθεί επαρκώς, σχηματίζονται μικκύλια. 

- Το βούρτσισμα της επιφάνειας και / ή την κυκλοφορία υγρού καθαριστικού σε τυρβώδη ροή  

- Το ξέπλυμα. 

Συνιστούμε τη χρήση PROVINHY P ή L ή νερού με όζον. 

 

Η κακή συντήρηση ή το πλημμελές ξέπλυμα μπορούν να αλλάξουν την ποιότητα της συγκομιδής σας - Η ποιότητα της δεξαμενής δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί. 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΕ 3% ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΣΟΔΑ ΝΑ 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ. 
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