Albumina de ovo puríssima obtida por um processo de atomização da
clara de ovo fresca, mantendo as suas propriedades.

CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS





Clarificante específico dos vinhos tintos de média/alta gama.
É recomendada para clarificação e eliminação dos taninos amargos, secos e verdes, subtraindo todas as
notas metálicas presentes no vinho.
Possui efeito clarificante, e elimina as antocianas instáveis e oxidadas, conferindo arredondamento aos
vinhos.
EGG ALBUMIN é um agente de colagem particularmente adaptado para reduzir e harmonizar as

frações polifenólicas em excesso nos vinhos tintos

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS














Cor:
Aspeto:
pH na água a 5%:
Humidade:
Lípidos:
Prótidos:
Cinzas:
Açucares:
Levedura:
Bacilllus cereus:
Salmonela:
E. Coli:

Pais: PT TDS 14345

Amarelo pálido
Pó fino
6.5 ± 1
<8%
<0.5%
> 80%
<6%
<0.1
<10 UFC/g
<10 UFC/g
Ausente
Ausente
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MODO DE EMPREGO E DOSES
Definir previamente as doses do tratamento através de um teste de laboratório
6 -10 g/hL (4g/hL de EGG ALBUMIN correspondem a 1 clara de ovo fresca)
Dissolver a EGG ALBUMIN em 10 vezes o seu peso em água. Nunca preparar diretamente no vinho, isso provocaria
uma floculação imediata com os taninos do vinho.
Agitar energicamente, evitando fazer espuma, com a ajuda de um agitador sem formação de grumos.
É necessário misturar o produto no vinho para obter uma boa dispersão.

EMBALAGEM
Sacos de 1 kg ou 20 kg.

ARMAZENAMENTO
Conservar em lugar fresco e seco.

QUALIDADE E SEGURANÇA
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.

BIOENO, LDA
Rua do Salgueiral, 27 – 4440-622 Valongo

Pais: PT TDS 14345

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