DELTA CHARM® AF
Complexo PVPP, proteínas vegetais e celulose alimentar
para a elaboração de vinhos efervescentes pelo método Charmat (cuba fechada)
CARACTERİSTICAS
DELTA CHARM® AF foi especificamente formulado para satisfazer as exigencias de mostos e de
vinhos utilizados para a elaboração de vinhos espumantes, especialmente elaborados pelo
método Charmat (cuba fechada).
A sua formulação permite eliminar, de modo específico, os polifenóis responsáveis pela
oxidação, pelo amargor e pelas notas vegetais e/ou herbáceas.
A sua capacidade específica de eliminar os polifenóis responsáveis pela oxidação, faz dele um
instrumento ideal para reduzir o risco de evolução prematura.
Não contém alérgeno (Allergen Free), DELTA CHARM® AF não requer nenhum tipo de
rotulagem.
PROPRIEDADES ENOLÓGICAS



Elimina os polifenóis oxidases responsáveis pela oxidação do vinho.
Elimina os polifenóis responsáveis pelo amargor e pelas notas vegetais ou herbáceas.

APLICAÇÕES


DELTA CHARM® AF pode ser utilizado no mosto de forma preventiva em tratamento préfermentativo, como também, em tratamento curativo no vinho.

DOSAGEM
Dose recomendada:
Tratamento pré-fermentativo: 30 a 200 g/hL em função do efeito desejado.
Tratamento no vinho: 20 a 100 g/hL em função do efeito desejado.
Dose máxima legal de acordo com a regulamentação europeia em vigor: 320 g/hL.
INSTRUÇÕES DE USO
Dispersar DELTA CHARM® AF diretamente no mosto ou no vinho a ser tratado.
Homogeneizar cuidadosamente. Se necessário, realizar várias remontagens após 1 hora de
sedimentação para otimizar a eficácia do tratamento.
Precauções de utilização:
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Utilizar conforme a regulamentação em vigor.
EMBALAGEM
Saco de 1kg. Caixa de 10 x 1kg.
Saco de 10 kg.
CONSERVAÇÃO
Embalagem cheia, com selo de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de
odores. Embalagem aberta: utilizar rapidamente.
As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida em que
as condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e das normas de segurança em vigor. Este
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento.
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