CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS
BIOBENT PÓ é um novo produto tecnologicamente desenvolvido para uso enológico mediante
um processo industrial particularmente trabalhoso.
Graças à sua particular ativação e distribuição dos grânulos, obtém-se um total aproveitamento da superfície
específica e portanto o máximo grau de desproteinização, em particular no que respeita às micro proteínas, que se
formam durante a refermentação e/ou na fase final da fermentação primária.

BIOBENT PÓ é usado também para eliminação de substâncias fenólicas e os produtos derivados
da sua oxidação.
A sua utilização é permitida pela legislação atualmente em vigor. A sua qualidade e pureza foram testadas por
laboratórios especializados. É totalmente insolúvel, e não deixa resíduos nos vinhos.

CARACTERIÍSTICAS FISICO-QUIMICA
COMPOSIÇÃO


Biocídio de sílica:

57,52 %



Sesquióxido de alumínio:

21,22 %



Biocídio de Titânio:

0,28 %



Sesquióxido de ferro:

3,50 %



Anidrido sulfuroso:

0,04 %



Óxido de magnésio:

4,97 %



Óxido de cálcio:

1,63 %



Óxido de potássio:

0,17 %



Óxido de sódio:

3,10 %



Perda a 1000ºc:

7,48 %

Metais solúveis:


Chumbo:

5 ppm max.



Ferro:

0,2 % max.



Sódio:

1,5 % max.



Cálcio:

2,5 % max.



Todos os outros metais expressos em chumbo:
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MODO DE EMPREGO E DOSES


Dissolver BIOBENT PÓ em água com uma enérgica agitação, na proporção de 1 parte de BIOBENT PÓ
em 20 partes de água.



Homogeneizar a suspensão e esperar cerca de 1 hora, para um completo inchamento.



Doses de aplicação: 5 a 25 gr/hl segundo o julgamento do enólogo.

EMBALAGEM
Sacos de 25 kg.

ARMAZENAMENTO
Conservar em lugar fresco e seco.

QUALIDADE E SEGURANÇA
Não contem OGM.
Está conforme o Codex Enológico Internacional.
Esta ficha substitui todas as folhas emitidas anteriormente para este produto
A BIOENO declara que as indicações aqui presentes correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e experiência, e portanto não eliminam o uso do
respeito das normas de segurança e proteção; assim como o uso inadequado do produto.
A BIOENO declara que esta ficha está de acordo com a ficha técnica do fornecedor.
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