PRZ AF
Combinação de colas proteicas e minerais
Clarificação e suavização de vinhos tintos
CARACTERÍSTICAS
Os vinhos tintos que justificam tratamento com PRZ AF são geralmente elaborados a partir de
uvas de qualidade média, vinho de tiragem livre ou de primeira prensagem. A sua clarificação
é bastante difícil, mas não impossível. A carga coloidal da uva é média.
Na degustação, estes vinhos têm uma marcada adstringência, tanto ao ataque na boca como
em fim de boca. Causam frequentemente ressecamento. PRZ AF reduz consideravelmente esta
sensação desagradável.
PRZ AF atua sobre os polifenóis. Além disso, a sua formulação à base de proteínas vegetais
melhora a clarificação e a compactação das borras.
PROPRIEDADES ENOLÓGICAS
Relativamente aos tipos de vinho acima descritos, PRZ AF atua de forma bastante positiva. A
combinação de colas proteicas e minerais permite:
 Suavizar os vinhos
 Reduzir a adstringência
 Eliminar as características herbáceas
 Remover os taninos duros
 Restaurar a harmonia em vinhos desequilibrados
 Obter um volume muito baixo de borras.
APLICAÇÕES
Para ser utilizado em vinho tinto de tiragem livre ou prensado.
PRZ AF atua sozinho, sem necessidade de auxiliar de floculação.
DOSAGEM
De 30 g/hL a 150 g/hL, ou até mais, dependendo das correções a efetuar no vinho a tratar.
Dose máxima autorizada (UE): 500 g/hL.
Efetuar ensaios laboratoriais prévios.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Preparar uma suspensão na proporção de 100 g de PRZ AF por litro de água.
Utilizar água a 40°C.
Respeitar esta temperatura.
Agitar durante 15 minutos (a dissolução é parcial).
Deixar aumentar de volume durante 1 hora.
Agitar novamente.
Utilizar a suspensão durante o dia.
Injetar com um DOSACOL em todo a cuba a tratar.
Trafegar e filtrar o vinho assim que o depósito estiver formado e recolhido.
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Precauções de utilização:
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.
ACONDICIONAMENTO
Saco de 5 kg.
CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local
seco e isento de odores.
Embalagem aberta: utilizar rapidamente.
As informações apresentadas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na medida em que
as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e normas de segurança em vigor. Este documento
é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento.
.
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