Preparação à base de taninos proantocianídicos e de taninos elágicos,
com dissolução instantânea.
CARACTERISTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS







Tanino fino, obtido por extração ultrapura de madeira de quebracho argentino, botanicamente conhecido
como “Schinopsis lorezii”.
Quimicamente define-se como um tanino condensado, obtido através da polimerização da profistenidina,
muito semelhante em estrutura ao catecol da uva, assim BIOTAN PRO é considerado um tanino
proantocianídico.
BIOTAN PRO é dirigido de forma absoluta ao tratamento de uvas e vinhos tintos, como melhorador e
estabilizador da cor e estrutura dos vinhos, solubilizando instantaneamente as antocianas instáveis,
mesmo em presença de elevados teores alcoólicos.
BIOTAN PRO pode ser utilizado em vinhos antes do engarrafamento para estabilizar a cor e bouquet,
conferindo notas tânicas e aromáticas suaves.
BIOTAN PRO apresenta uma elevada reatividade com as proteínas de baixo peso molecular, podendo
também ser utilizado em colagens de vinhos tintos.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA

Aspecto:
Cor:
Granulometria <53 um:
Taninos:
Humidade:
Cinzas:
Arsénico:

Granulado
Castanho-escuro
< 2 gran/gen

≥75%
≤8%
≤1.5%
<3 ppm

Pais: PT TDS 870135

Ferro:
Chumbo:
Mercúrio:
pH 10%:

versão: 1,0

<50 ppm
<5 ppm
<1 ppm
3.20-3.80
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MODO DE EMPREGO E DOSES
Aplicar diretamente no vinho num recipiente intermediário, durante uma remontagem de homogeneização.
Uvas tintas:
10 – 20 g/Hl
Vinhos Tintos:
5 – 12 g/Hl
Vinificação em rosados:
10 g/Hl
Clarificação de vinhos tintos:
10 g/Hl + albumina de ovo

EMBALAGEM
Embalagens de 1 kg.

ARMAZENAMENTO
Embalagem fechada, selada de origem: Ao abrigo da luz, a temperatura ótima de 11-25ºc, num local
seco e isento de odores.
Consumir antes de 12 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.
BIOENO, LDA
Rua do Salgueiral, 27 – 4440-622 Valongo

Pais: PT TDS 870135

t/f. +351 224210339 – bioeno@sapo.pt- www.bioeno.pt
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