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GOMA-ARÁBICA BIOLÓGICA CERTIFICADA, PARA A ESTABILIZAÇÃO COLOIDAL DE
VINHOS
COMPOSIÇÃO
Goma-arábica (E414) biológica certificada
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Aspeto: Microgrânulos de cor branca.
ENARTIS GREEN GOMMA VEREK é produzida a partir da seiva de árvores de Acacia verek,
e resulta de um processo muito simples de solubilização e purificação por filtração, de modo
a respeitar a dimensão e estrutura originais da goma.
O resultado consiste numa goma-arábica extremamente eficaz na prevenção da precipitação
de matéria corante em vinhos tintos.
APLICAÇÕES
Vinhos tintos e rosados
 Estabilização da matéria corante de vinhos prontos para o engarrafamento
DOSES
10 – 50 g/hL
Recomenda-se a realização de ensaios laboratoriais de modo a determinar a dosagem mais
adequada, eficácia estabilizante e o impacto na filtrabilidade dos vinhos.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Dissolver ENARTIS GREEN GOMMA VEREK em 10 partes de vinho limpo, filtrado e pronto
a engarrafar. Após a dissolução, adicionar ao volume a tratar utilizando uma bomba
doseadora ou um tubo de Venturi. A solução assim obtida deverá ser aplicada ao vinho até 8
horas após a sua preparação.
Atenção: A aplicação de ENARTIS GREEN GOMMA VEREK antes da microfiltração pode
resultar na colmatação ou redução do tempo de vida dos cartuchos esterilizantes. No caso
de dosagens elevadas, é recomendável a adição da goma após a filtração final esterilizante,
com recurso a uma bomba doseadora automática.
Recomenda-se a realização de ensaios laboratoriais de modo a determinar o índice de
filtrabilidade. Em caso de dúvida, favor contactar o Apoio Técnico da Enartis.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1 Kg
Embalagem fechada: Manter o produto num local fresco, seco e bem ventilado.
Embalagem aberta: Selar cuidadosamente a embalagem e manter como acima indicado.
O produto está de acordo com as seguintes especificações:
Codex Oenologique International
Regulamento CE 834/2007
Produto aprovado para ser utilizado em enologia de acordo com:
Regulamento CE 606/2009
Regulamento EU 203/2012
ESSECO srl
San Martino
Trecate (NO) Italy
Tel. +39-0321-790.300
Fax +39-0321-790.347
vino@enartis.it
www.enartis.com

As indicações fornecidas são baseadas no nosso conhecimento e experiência atuais, mas não dispensam o utilizador de
adotar as precauções de segurança necessárias ou da responsabilidade pelo seu uso adequado.

