Carvão ativado descorante ultrapuro

CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS







Carvão descorante vegetal ultra adsorvente ativado fisicamente
CARBO PUR DESC tem a particularidade excecional de poder utilizado diversas vezes, já que pode ser
lavado sem perder a sua atividade.
Eliminação de cor em mostos e vinhos.
Eliminação de cor em vinagres.
Eliminação de cor em águas residuais.
Descoloração de sumos e concentrados.

CARACTERIÍSTICAS FISICO-QUIMICA











Humidade [%]:
Cinzas totais [%]:
pH:
Poder descorante em vinho:
Granulometria (> 40 micras)[%]:
Densidade aparente [g/cm3]:
Índice de azul de metileno [ml/100 mg]:
Índice de iodo [cg/g]:
Permeabilidade [mDa]:
Granulometria [50% da amostra][μm]:

<12
<4
3-7
>85
<35
0.28
18
135
60
26



Granulometria [10% da amostra][um):

6

MODO DE EMPREGO E DOSES
Dissolver o carvão ativo em 2 vezes o seu peso no produto a tratar.
Incorporar a solução no volume total de produto a tratar mediante uma bomba, ou aplicar diretamente ao deposito
até uma completa homogeneização.
Deixar atuar durante 2 horas, até decantar.
Filtrar o produto para eliminar o carvão que possa ainda estar em suspensão.
Vinhos ligeiramente amarelados:
3 - 10 g/hl
Vinhos oxidados/amarelados:
10 - 15 g/hl
Vinhos fortemente oxidados:
>15 g/hl
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EMBALAGEM
Sacos de 15 kg.

ARMAZENAMENTO
Conservar em lugar fresco e seco.

QUALIDADE E SEGURANÇA
Não contem OGM.
Está conforme o Codex Enológico Internacional e o Regulamento CE 606/2009.

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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