
  

 

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. 

Código da Ficha: Pharmabent/pt 

Revisão nº 1, abril 2013 

Pag. 1/1 

 

Agentes Clarificantes 

PHARMABENT 
 

 

COMPOSIÇÃO 

Bentonite puríssima 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Aspeto: pó branco muito fino, inodoro. 

PHARMABENT é uma bentonite de qualidade farmacêutica que, pelas suas características 

físico-químicas, é usada também no tratamento de mostos e vinhos, pelo seu notável 

desempenho técnico. 

 

Dotada de uma elevada carga superficial e de uma grande superfície adsorvente, 

PHARMABENT é particularmente eficaz na remoção da fração proteica, mesmo a de baixo 

peso molecular e na remoção da matéria corante instável. 

Permite reduzir a dose de aplicação e minimizar o impacto sobre as características aromáticas 

e gustativas dos vinhos. 

 

APLICAÇÕES 

 Estabilização proteica de vinhos brancos e rosados 

 Eliminação de matéria corante instável em vinhos tintos 

 Clarificação de mostos e de vinhos 

 

DOSES 

Dose média de utilização: 5 – 20 g/hL, a definir mediante ensaio laboratorial 

Para doses superiores a 20 g/hL é aconselhável a ressuspensão da bentonite após 12-24 h da 

aplicação. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 Dispersar PHARMABENT em água fria na proporção de 1:20, misturando 

preferencialmente com um agitador para evitar a formação de grumos.  

 Após dispersão, agitar durante 15 minutos e deixar repousar durante cerca de 1 hora. 

 Agitar novamente antes da utilização. 

 Aplicar ao mosto/vinho durante uma remontagem, utilizando uma bomba doseadora ou 

um tubo de Venturi. 

 

Recomenda-se seguir as indicações indicadas, de modo a obter-se a máxima eficácia enológica 

do produto. 

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

Embalagem: 25 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: A bentonite absorve humidade e odores. 

 

 

O produto está de acordo com as seguintes especificações: 

Codex Oenologique International  

 

Produto aprovado para ser utilizado em enologia de acordo com: 

Regulamento CE 606/2009 

 


