FICHA TÉCNICA

AGENTES CLARIFICANTES

PLANTIS PQ
Clarificante isento de alergénios e apto para vinhos veganos
COMPOSIÇÃO
Proteína de batata (Solanum tuberosum), quitosano pré-ativado, ácido cítrico.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Plantis PQ é um novo agente clarificante para a clarificação e estabilização dos vinhos.
A sua composição de proteína vegetal ativada pelo quitosano faz com que seja muito eficaz porque:
▪ Melhora a limpidez e filtrabilidade;
▪ Remove compostos fenólicos oxidados e substâncias facilmente oxidáveis, responsáveis pelo
“browning”, amargor e perda de aromas;
▪ Melhora a limpeza aromática;
▪ Nos vinhos tintos, remove taninos adstringentes e secos, respeitando o equilíbrio e a estrutura.
O uso de Plantis PQ ajuda a preservar a cor jovem, aumenta a frescura aromática e aumenta a longevidade
do vinho.
Plantis PQ não contém compostos alergénicos e não necessita de ser mencionado no rótulo dos vinhos. A
ausência de produtos de origem animal permite o seu uso na produção de vinhos destinados a
consumidores vegetarianos e veganos.
APLICAÇÕES
▪
Clarificação de vinhos brancos e tintos, respeitando o seu equilíbrio sensorial e estrutura;
▪
Tratamento de vinhos oxidados ou sensíveis à oxidação;
▪
Clarificação de vinhos de guarda.
O uso de bentonite (Pluxbenton N, Pluxcompact, Bentolit Super ou Pharmabent) em sinergia com Plantis PQ
melhora a sua ação clarificante.
DOSES
4 – 10 g/hL
Recomenda-se a realização de ensaios laboratoriais preliminares para determinar a dose correcta de Plantis
PQ e para evitar sobre-colagem.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Dissolver em água fria na razão de 1:10, agitando continuadamente até se obter uma suspensão
homogénea. Adicionar ao volume total a tratar, usando um tubo Venturi ou uma bomba doseadora no
decurso de uma remontagem, de modo a garantir o contacto entre o produto e todo o volume de vinho.
Para melhores resultados, recomenda-se a adição de Pluxcompact a pelo menos metade do volume total
a tratar.
Atenção: assim que seja preparada, a suspensão de Plantis PQ deve ser utilizada imediatamente.
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.
LEGISLAÇÃO
O produto contém matérias-primas que estão de acordo com:
Codex Œnologique International
O produto está aprovado para uso enológico de acordo com:
Regulamento UE 934/2019

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.
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