CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS










FORMIDABLE ANTI-OX reúne as propriedades sinérgicas do PVPP
(POLYVINILPOLIPIRROLIDONA) e de alfa celuloses micropulverizadas ativas, em que,
graças a uma técnica de aglomeração utilizada, os seus potenciais se incrementam,
proporcionando a máxima efetividade de cada um dos seus elementos.
Melhora a cor dos vinhos e a sua apreciação organolética.
Ao adsorver os resíduos presentes na vindima, resulta num complexo essencial na
operação de decantação.
Pode ser utilizado em associação com outros produtos de colagem.
Adsorve seletivamente os compostos fenólicos oxidáveis e oxidados.
Suprime gostos ásperos e amargos.
Utilizado preventivamente, permite reduzir sensivelmente as doses de SO2.
Totalmente insolúvel, não dá origem a resíduos nos vinhos.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICA

Aspeto:

Pó muito fino

Solubilidade na água:

< 0.5 %

Cor:

Branca

Cinzas:

< 0,5%

Azoto total:

10 ± 1 %

pH a 1% na água:

5–8

Metais pesados:

< 10 ppm

Arsénico:

< 2 ppm

Chumbo:

< 6 ppm

Mercúrio:
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MODO DE EMPREGO E DOSES
DOSE: 15 – 50 gramas / Hl
DOSE MÁXIMA: 90 gramas / Hl.


Dose máxima: 90 g/hl; Média 25 g/Hl. (A dose máxima está relacionada com a presença da tiamina 2HCI).



Aconselha-se a adicionar às massas em duas ou três partes sucessivas e distintas; imediatamente após o
início da fermentação alcoólica, depois, após a fase de turbulência da fermentação ou durante a fase de
declínio desta e na primeira trasfega do vinho para facilitar a fermentação malolática.



FORMIDABLE ANTIOX pode também ser utilizado na receção, sendo disperso sobre as massas, atuando
como agente antioxidante.

EMBALAGEM
Sacos de 1 kg ou 20 kg.

ARMAZENAMENTO
Conservar em lugar fresco e seco.

QUALIDADE E SEGURANÇA
Não contem OGM.
Está conforme o Codex Enológico Internacional.

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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