
 

 

 

 

 
 

NOIR CAPTIVA 
 

Carvão para a descontaminação de mostos e vinhos ainda em fermentação, não separados 

das suas borras. 
 

CARACTERİSTICAS 
 

NOIR CAPTIVA é um carvão enológico vegetal.  
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

NOIR CAPTIVA é um carvão enológico descontaminante cuja a ativação específica permite 

eliminar a ocratoxina A, bem como a geosmina. 
 

APLICAÇÕES 
 

A adição de NOIR CAPTIVA deve ser efetuada no mosto ou no vinho ainda em fermentação. 

Se possível, privilegiar uma adição na fase líquida, para otimizar a descontaminação. 

Atenção, NOIR CAPTIVA não elimina os microrganismos responsáveis por essas contaminações, 

então, é necessário estabilizar o vinho microbiologicamente antes do tratamento com NOIR 

CAPTIVA.  
 

DOSAGEM 
 

A dose de utilização de NOIR CAPTIVA será em função da importância da anomalia a ser 

tratada. Se possível, deve ser determinada por testes prévios em proveta. 

Doses recomendadas: de 10 g/hL a 50 g/hL. 

Dose máxima legal 100g/hL. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Preparação 

Dispersar previamente NOIR CAPTIVA na água fria ou no vinho (1 kg/10 L), depois incorporar no 

vinho de forma homogênea e deixar em contato 48 a 72 horas no máximo, antes de realizar 

uma Trasfega, a fim de evitar a liberação das moléculas aprisionadas. Uma colagem com 

gelatina ou à base de proteína vegetal, permitirá uma melhor remoção do carvão.   
 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

 EMBALAGEM 
 

Saco de 5 kg.  
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem cheia, selada 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 normas de segurança em vigor. Este documento é 
propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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