
 

 

 

 

 

 

PROVGREEN COLOR  
 

Para a clarificação e a gestão da cor de mostos brancos 

 

 CARACTERÍSTICAS 
 

PROVGREEN COLOR é uma assemblagem de proteínas vegetais e de carvão ativado, para a 

clarificação e a gestão da cor de mostos brancos. 

PROVGREEN COLOR pela sua sinergia de produtos, combina as vantagens de uma colagem e 

de um tratamento de remoção de manchas. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 
 

 Floculação rápida das partículas em suspensão no mosto com uma clarificação ideal 

 Eliminação de compostos fenólicos oxidados ou oxidáveis do mosto, precipitados nas 

borras 

 Tratamento preventivo da oxidação do mosto 

 Obtenção de borras bem compactadas 

 Correção da cor do mosto 

 Conserva a tonalidade “jovem” dos vinhos brancos 

 Contribui ao frescor aromático 
 

APLICAÇÕES 
 

 Prevenção e tratamento moderado da oxidação de mostos brancos.  

 Clarificação de mostos brancos  

 Melhoramento organoléptico de vinhos brancos deficientes em frescor 

 Contribui para a eliminação de gostos ruins, tais como o gosto de mofo-terroso e de 

contaminantes como a Ocratoxina A 

 Correção da cor de mostos oxidados e de mostos brancos provenientes de uvas tintas 

com sumo branco, como o Pinot Noir. 

 

DOSAGEM  
 

Dose recomendada: 20 a 50 g/hL dependendo do nível de oxidação, de alteração ou de 

turbidez. 

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação em vigor: 100 g/hL. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Dispersar PROVGREEN COLOR em 10 vezes o seu peso de água. Misturar bem a suspensão para 

obter uma solução homogênea. 

Aplicar PROVGREEN COLOR no mosto após a adição de enzimas. Adicionar ao volume a ser 

tratado. Homogeneizar cuidadosamente. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
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É aconselhável manter a suspensão homogênea durante todo o processo de incorporação no 

volume a ser tratado. 

Depois de preparada, a suspensão de PROVGREEN COLOR, deve ser utilizada no mesmo dia. 

 

EMBALAGEM  
 

Saco de 5 kg  
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem fechada e selada de origem, conservar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de 

odores. Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 

Utilizar de preferência antes do prazo de validade (D.L.U.O.) indicado na embalagem. 

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