
 

 

 

 

 

SIMILIOAK 
 

Mistura única para preservar a sensação de doçura  e  

a complexidade aromática dos vinhos tintos 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

SIMILIOAK foi especificamente concebido para os vinhos tintos modernos que requerem uma 

proteção precoce e rápida para a obtenção de volume, gordura e de taninos mais macios. 

Além disso, SIMILIOAK permite revelar um toque de frescor nos vinhos. 

SIMILIOAK é de utilização simples e não produz resíduo algum depois da utilização. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

SIMILIOAK, rico em cascas de leveduras, apresente naturalmente propriedades de 

destoxificação o que facilita o desenrolar das fermentações ou a eliminação da ocratoxina A. 

Os componentes ativos de  são imediatamente disponíveis contrariamente às aparas de 

madeira frescas para as quais é necessário deixar de molho durante vários dias. Isto permite 

uma ação imediata protegendo assim muito precocemente os aromas e a cor dos vinhos 

tintos. 

SIMILIOAK também permite um revestimento dos taninos agressivos da uva e diminui as 

sensações de dureza, secura e de amargor destes. 

Com SIMILIOAK preserva-se a complexidade e o frescor dos vinhos tintos. 
 

APLICAÇÕES 
 

 SIMILIOAK é recomendado para os vinhos  tintos.  
 

DOSE DE EMPREGO 
 

0,2 a 0,6 g/L (ou seja 20 a 60 g/hL) em função da estrutura inicial e do impacto desejado. 

Dose máxima legal: 1g/L. 
 

MODO DE EMPREGO 
 

Dispersar SIMILIOAK em água morna (1 kg/10 litros). Incorporar durante uma remontagem. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Usar em conformidade com a regulamentação em vigor. 
 

ACONDICIONAMENTO 
 

500 g e 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 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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