CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS




QUIT-EXTRACT é obtido através de uma hidrólise de um extrato rico em quitina.
É tipicamente um polissacarídeo hetero de origem fúngica produzido por,
desacetilação contendo poli N-acetil-D-glucosamina (polissacarídeos quito
sano/quitina) e sacarose poli (polissacarídeo glucano), com proporções variadas de
quitina.



QUIT-EXTRACT pode ser usado para reduzir o teor de metais pesados, para prevenir a
“névoa”, para reduzir contaminantes (especialmente a ocratoxina) e reduzir os
microrganismos indesejáveis, nomeadamente a Brettanomyces.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICA


Aparência: Pó de fluxo livre.



Cor: Bege



Sabor, odor: típico



Humidade: <10%



Conteúdo em polissacarídeos:> 95%



Carga positiva: 1.1 – 2,0 mml / g.



A peculiaridade da apresentação em forma de aglomerado instantâneo, significa que o
produto é uniforme na sua composição.
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MODO DE EMPREGO E DOSES


Dose 4 a 10 gr/ Hl (dose máxima), no entanto a dose a usar deverá ser determinada após testes
preliminares.



A sua aplicação deverá ser preferencialmente após a fermentação malolática.



QUIT EXTRACT é insolúvel e deve ser suspenso em água ou vinho, antes de ser incorporado. Após a
sua aplicação, efetuar uma remontagem de homogeneização, movimentando todo o volume do
depósito.



Após uns 10 dias, trasfegar e retirar o vinho das borras finas.

EMBALAGEM
Sacos de 20 kg e 1 kg

ARMAZENAMENTO
Conservar em lugar fresco e seco, sem odores. Fechar bem os sacos entretanto abertos. Depois de aberta a
embalagem, usar até 24 horas.

QUALIDADE E SEGURANÇA
A dose máxima não deverá exceder as 100 g/hl (RESOLUTION OIV/OENO 337ª/2009)
Está conforme os regulamentos da OIV.
Não contem conservantes
Não contem OGM.

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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