FICHA TÉCNICA

TANIN TC
TANINOS

Tanino hidrolisável (extracto de castanheiro)

APLICAÇÕES ENOLÓGICAS
TANIN TC é um ácido hidrolisável (extraído do castanheiro) adaptado à colagem dos vinhos, em conjunto com
CRISTALLINE (cola de peixe) ou outras colas proteicas (gelatina animal ou de peixe).
TANIN TC é extraído da madeira de castanho por dissolução em água.
Através de uma reacção com a cola, o TANIN TC forma um precipitado. Em sedimentação, o precipitado arrasta as
partículas responsáveis pela turvação do vinho, a turbidez é notavelmente melhorada, a estrutura polifenólica dos
vinhos é igualmente realçada.

MODO DE UTILIZAÇÃO
Dissolver o pó num volume de água 10 vezes superior ao seu peso e incorporar ao vinho através de uma
remontagem ou com a ajuda de um doseador de colas.
ATENÇÃO:
Em todos os casos, adição de TANIN TC deverá ser feita antes da incorporação da cola.

DOSE DE UTILIZAÇÃO
As doses são determinadas antes de cada colagem através de testes prévios efectuados em laboratório.
A título informativo:
• 7 a 8 g/hL de pó juntamente com a cola
Realizar uma trasfega após sedimentação completa.

ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO
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A informação contida nesta ficha técnica é a que se encontra
actualmente disponível. No entanto não impede, que os
utilizadores tomem as suas próprias precauções e possam
realizar os seus próprios ensaios. Toda a regulamentação em
vigor deve ser minuciosamente observada.
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• Em pó: sacos de 1 kg,
• 25 kg
Conservar num local seco, isento de odores, a uma temperatura compreendida entre 10 e 20 °C.
O melhor período para a utilização de TANIN TC encontra-se indicado na etiqueta da embalagem de origem.

