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Pellets de carvão vegetal e bentonite
entonite altamente purificados
purificad

STOS E VINHOS BASE DE ESPUMANTE
DESCOLORAÇÃO DE MOST
Características Gerais

ENOBLACK PERLAGE é uma preparação sob a forma
de pellets constituída por carvão vegetal de elevado
poder descorante e montmorilonite muito pura.
pura
A elevada eficiência de cada um dos componentes e a
sua ação sinérgica, permite alcançar excelentes
exce
resultados na remoção de cor, assim como na sua boa
sedimentação.
A forma de apresentação em pellets
pellet
previne a
indesejável libertação de pó, tornando a sua utilização
mais simples e saudável.

•
•

Sacos de 1 Kg e 15 Kg

Armazenamento
Embalagem fechada: manter em local fresco, seco e
bem ventilado.
Embalagem aberta: selar cuidadosamente e armazenar
como indicado anteriormente.
anteriormente
Atenção: o produto
o tende a absorver odores.
odore

Produto para uso enológico,
enológico de acordo com:
Regulamento (CE) N. 606/2009.
606/2009

Aplicações
•

Embalagem

Remoção de cor de mostos
os e vinhos brancos
resultantes de uvas tintas.
Como tratamento curativo para vinhos brancos
oxidados.
Remoção de toxinas de origem fúngica.
fúngica

Produto fabricado com matérias
matéri primas em conformidade
com as seguintes especificações:
especificaç
Codex Enológico Internacional.
Internacional

Dose
5 - 100 g/hL
Máxima dose legal permitida na UE: 120 g/hL.

Instruções de utilização
Dispersar ENOBLACK PERLAGE num volume de água
ou mosto equivalente a 5 vezes o seu peso.
peso
Aplicar à massa
a a tratar durante uma remontagem,
remontagem se
possível, utilizando uma bomba doseadora.
doseadora
Manter o mosto/vinho
o/vinho em agitação durante uma hora
para que o carvão se mantenha em suspensão.
suspensão
A adição de 1 a 2 g/hL de uma gelatina de elevado peso
molecular (Pulviclar S ou Goldenclar Instant),
Instant ou de
cola de peixe (Finecoll),, acelera a sedimentação.
sedimentação
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As indicações fornecidas são baseadas no nosso conheciment
ento e experiência atuais, mas não dispensam o utilizador de adotar as precauções
p
de segurança necessárias ou da
responsabilidade pelo seu uso adequado.

