
 

 

 

 

 
 

BENTOGREEN  
 

Para o tratamento preventivo de mostos brancos e rosés 

em relação a oxidação e a instabilidade proteína 

 

 CARACTERÍSTICAS  
 

BENTOGREEN é um conjunto de proteínas vegetais e bentonites, formulado para a clarificação, 

o tratamento contra os polifenóis oxidados e a estabilização proteica de mostos brancos e 

rosés. 

 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 
 

 Eliminação dos compostos fenólicos oxidados ou oxidáveis do mosto 

 Eliminação de proteínas instáveis, impedindo assim o vinho finalizado de casse a proteica 

 Regulação da fermentação 

 Obtenção de vinhos mais frescos ao nível aromático e com tonalidade de cor mais 

jovens. 

 

APLICAÇÕES  
 

 Prevenção da oxidação dos mostos brancos e rosés 

 Estabilização preventiva da instabilidade proteica dos vinhos brancos e rosés 

 Tratamento compatível com a regulamentação dos vinhos orgânicos (BIO) 

 

DOSE D’EMPLOI  
 

Dose recomendada: 20 a 60 g/hL 

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação europeia em vigor: 125 g/hL 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Dispersar BENTOGREEN em 10 vezes o seu peso de água morna (30 a 40°C). Deixar inchar 2 a 3 

horas, mexer novamente. Aplicar BENTOGREEN no mosto pelo menos 2 horas após a 

enzimagem. BENTOGREEN também pode ser adicionado no início da fermentação alcoólica. 

Incorporar ao volume a ser tratado. Homogeneizar cuidadosamente. A utilização de uma 

bomba dosadora ou de um DOSACOL é altamente recomendado. 

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 na origem, ao abrigo da luz num lugar seco e isento de odor. 

Embalagem aberta: a ser utilizada 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. 

332/2017 – 2/2 


