Formulação com taninos de catequina e elágicos de dissolução
instantânea, destinada à vinificação dos vinhos tintos.
CARACTERISTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS






Tanino elágico com extração aquosa de “castanea sativa” com baixo peso molecular (PM 900 – 1250).
ELAGIN estabiliza os antocianos instáveis e protege-os das oxidações do meio.
ELAGIN apresenta como forte argumento de utilização o seu poder desactivador da enzima oxidativa lacase,
e um forte poder bacteriostático e oxido-redutor.
ELAGIN pode ser usado em mostos e vinhos tintos, com ação estabilizadora da matéria corante, assim como
em vinhos brancos para procedimentos de colagem.
ELAGIN contém um teor em cate quina natural ativa (procedimento Oxiprotect) que permite a formação
de ligações covalentes com as antocianas (condensação heterogénea taninos/antocianas), e portanto uma
estabilização duradoira da matéria corante.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA





Aspecto:
Granulado
Cor:
Castanho-escuro
Solução muito estável e praticamente inodora
Granulometria <53 um:
< 2 gran/gen

Taninos:
Humidade:
Cinzas:
Arsénico:

≥75%
≤8%
≤1.5%
<3 ppm

Ferro:
Chumbo:
Mercúrio:
pH 10%:

<50 ppm
<5 ppm
<1 ppm
3.20-3.80

MODO DE EMPREGO E DOSES
Mostos:
Vinhos Tintos:
Vinhos Brancos:

10 – 25 g/Hl
5 – 15 g/Hl
5 – 10 g/Hl

Preparar uma solução a 10% com água tépida, e agitar até a solução se apresentar completamente dissolvida.
Aguardar, aproximadamente 2 horas, e aplicar com homogeneização.
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EMBALAGEM
Embalagens de 1 kg

ARMAZENAMENTO
Conservar afastado do solo na embalagem de origem a temperatura moderada (0 a 22ºC) em local seco não
suscetível de transmitir odores.
D.L.U.O: 4 anos
Embalagem aberta, mas bem fechada: 4 meses

QUALIDADE E SEGURANÇA
Não contem OGM.
Está conforme o Códex Enológico Internacional.
Está conforme os Regulamentos CE 479/2008 e 606/2009
Não contem as substâncias alérgicas referidas na Diretiva 2007/68/CE.

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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