
 

 

 

 

 
 

OPEN PURE 
 

Manoproteínas de levedura Saccharomyces cerevisiae. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

OPEN PURE é uma preparação constituída de manoproteínas purificadas provenientes da 

levedura Saccharomyces cerevisiae. OPEN PURE apresenta-se na forma de um pó bege claro 

com um leve odor de levedura. As manoproteínas constitutivas de OPEN PURE são totalmente 

solúveis e podem ser utilizadas nos vinhos antes do engarrafamento.  
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 OPEN PURE tem um efeito coloide protetor nos vinhos limitando a precipitação tartárica e 

proteica bem como um efeito organolético diminuindo a adstringência dos taninos e 

reforçando o carácter frutado e floral dos vinhos. 

 Além disso, as manoproteínas de OPEN PURE têm um efeito positivo na qualidade das 

bolhas dos vinhos espumantes. 

 OPEN PURE é totalmente solúvel e permite portanto uma utilização em logo antes do 

engarrafamento. Todavia, são necessários ensaios prévios para determinar a dose ideal. 
 

APLICAÇÕES 
 

 OPEN PURE é utilizado em vinhos brancos, rosés e tintos bem como em vinhos espumantes. 
 

DOSE DE EMPREGO 
 

A dose de utilização de OPEN PURE está situada entre 0,5 e 5 g/hL. 
 

MODO DE EMPREGO 
 

Reidratar o produto em 10 vezes seu peso de vinho, depois homogenizar a mistura. A 

preparação será em seguida adicionada ao vinho durante uma remontagem ou por meio de 

uma conexão de colagem para homogenizar o produto na totalidade da cuba. 
 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Usar em conformidade com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 
 

Caixa de 250 g 
 

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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