NUTRICELL® FLOT
Nutriente específico dos mostos brancos e rosés flotados, para um arranque em fermentação
alcoólica otimizada.
CARACTERÍSTICAS
NUTRICELL® FLOT é um nutrimento complexe (sem açúcar de azoto mineral) que contém os
elementos necessários para:
 Assegurar uma multiplicação e nutrição corretas das leveduras durante o primeiro
terço da FA.
 Compensar os défices em matérias sólidas nos mostos demasiadamente límpidos na
saída de flotação (turbidez < 50 NTU).
PROPRIEDADES ENOLÓGICAS
NUTRICELL® FLOT liberta no meio ao mesmo tempo
 Tiamina, vitamina essencial na fase de multiplicação das leveduras. O seu papel de
cofator enzimático é necessário à glicólise.
 Autolisatos de levedura que fornecessem o azoto orgânico que intervém na síntese
das proteínas membranares. Mas também aminoácidos que desempenham um
papel importante na síntese e proteção de certas famílias de aromas (tióis e
ésteres).
 Celulose microcristalina que permite reajustar sensivelmente a turbidez dos mostos
flotados.
A presença de matéria sólida é essencial num mosto, de facto, além das qualidades nutritivas
(presença de lípidos...) das borras, as frações sólidas desempenham um papel, puramente físico,
de nucleação do CO2, ajudando assim na formação de bolhas e na libertação do CO2
evitando a saturação do meio. A celulose permite compensar este défice frequentemente
observado nos mostos flotados.
Variações da turbidez pela adição de NUTRICELL FLOT
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APLICAÇÕES
Adição na trasfega da cuba, se possível antes da semeadura
DOSE DE EMPREGO
20 a 60 g/hL
Dose máxima legal: 60 g/hL.
MODO DE EMPREGO
Dispersar NUTRICELL® FLOT em 10 vezes seu peso de água ou de mosto.
Incorporar ao volume a ser tratado. Homogeneizar bem.
Precauções de utilização:
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Usar em conformidade com a regulamentação em vigor.
ACONDICIONAMENTO
10 kg.
CONSERVAÇÃO
Embalagem cheia, selada na origem, ao abrigo da luz num lugar seco e isento de odor.
Embalagem aberta: a ser utilizada rapidamente.
As informações que figuram aqui acima correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos. Elas são dadas sem compromisso nem garantia à medida
que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Elas não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e os dados de segurança em vigor. Este
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento.
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