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AGENTES CLARIFICANTES   

ENOBLACK PF 
 

Carvão descorante previamente humedecido 

 

 

COMPOSIÇÃO 

Carvão vegetal ativado. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Aspeto: Pó amorfo de cor preta.  

Enoblack PF é um carvão vegetal ativado com elevado poder descorante, que beneficia de um teor 

controlado de humidade que reduz a sua pulverulência e facilita a sua manipulação por parte do 

operador na adega.  

A sua elevada eficácia descorante deve-se à grande afinidade com a fração “vermelha” dos polifenóis, 

ou seja, com as antocianinas, sendo bastante ativo a baixas doses e não carece de longo tempo de 

contacto. 

Além disso, Enoblack PF pode ser aplicado com sucesso para reduzir o teor em toxinas de origem fúngica 

(ocratoxina A) e riboflavina, molécula responsável pelo defeito conhecido por “gosto de luz”. 

 

APLICAÇÕES 

▪ Descoloração de mostos e de vinhos; 

▪ Tratamento de vinhos oxidados; 

▪ Redução de toxinas de origem fúngica (ocratoxina A); 

▪ Remoção de riboflavina (prevenção do “gosto de luz”); 

▪ Descoloração de vermutes e vinagres. 

 

DOSES 

Até 125 g/hL (limite máximo legal na UE) em mosto, vinho em fermentação e vinho branco. 

Recomendam-se ensaios laboratoriais preliminares para determinação da dosagem adequada. 

Atenção: na UE, de acordo com o Reg.(UE) 2019/934, o carvão só pode ser usado em mosto, vinho novo 

ainda em fermentação e vinho branco. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Dissolver o produto num pequeno volume de água ou vinho. Adicionar ao volume total a tratar, com 

recurso a remontagem, ou com tubo Venturi. Tempo de contacto: 15–20 minutos. Enoblack PF precipita 

lentamente, para acelerar a sedimentação recomenda-se a aplicação após o tratamento com o 

carvão, de um clarificante proteico como a Pulviclar S, Goldenclar Instant ou Finecoll.  

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

Embalagem: 15 Kg – 20 Kg 

Embalagem fechada: manter o produto num local fresco, seco e bem ventilado. 

Embalagem aberta: selar cuidadosamente a embalagem e manter como acima indicado. 

Atenção: o produto tende a absorver humidade e odores. 
 

 

LEGISLAÇÃO 

Produto fabricado com matérias-primas com características em conformidade com: 

Codex Œnologique International 
 

Produto aprovado para ser utilizado em enologia de acordo com: 

Regulamento (UE) N. 934/2019 (e subsequentes atualizações) 

 


