Clarificante proteico obtido de soro de leite fresco através de um
processo de atomização

CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS






Trata-se de uma albumina de leite para eliminação de taninos em vinhos brancos e tintos de especial
finura, particularmente após a permanência em barrica, conferindo uma excelente redondez.
CLARYL LATTE combina-se com as substâncias polifenolicas (taninos amargos) e antocianas instáveis,
eliminando as substâncias corantes oxidadas que poderiam em alguns casos precipitar mais tarde na
garrafa.
CLARYL LATTE pode substituir ou preparar o tratamento com PVPP.
CLARYL LATTE é indicada nos casos aonde e por diversos motivos, não é possível utilizar gelatinas e/ou
caseinato e caseínas.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICA






Aspeto:
Cor:
Odor:
Humidade:
pH.:

Pais: PT TDS 14342

Microcristalino tipo Spray Dryed
Branco ou palha
Tipico da albumina
2/3% Max.
suspensão gel – 7
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MODO DE EMPREGO E DOSES
Doses de aplicação: Vinhos tintos como colagem: 20 – 25 g/hl
Vinhos tintos como afinamento: 2 – 8 g/hl
Vinhos brancos: 5 – 10 g/hl
Para dosagens superiores deverá fazer-se um tratamento com BIOPVPP antes de aplicar CLARYL LATTE.
Dissolver o produto na proporção de 1/10 em água tépida, agitar sem fazer espuma e aplica.

EMBALAGEM
Sacos de 1 kg e 15 kg.

ARMAZENAMENTO
Conservar em lugar fresco e seco.

QUALIDADE E SEGURANÇA
Não OGM
Está conforme o Codex Enológico Internacional.
Conforme o reg. CE 1622/2000
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 14342

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

versão: 1,0

versão: 12/04/2014
Pag 2/2

