
 

 

 

 

 

SUBLIRED 
 

Complexo de taninos condensados e gálicos especialmente formulado  

para proteger e valorizar o potencial aromático bem como  

para aportar uma estrutura tânica sedosa aos vinhos tintos.  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

SUBLIRED foi especificamente formulado para proteger e valorizar o perfil aromático dos vinhos 

tintos. De facto, os vinhos modernos obtidos devem ter uma expressão aromática poderosa, 

complexa e perene ao longo do tempo. SUBLIRED é uma ferramenta de 1a para estes objetivos. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

Os taninos condensados e gálicos constitutivos de SUBLIRED foram especialmente escolhidos 

para proteger os aromas dos vinhos tintos. SUBLIRED permite um potencial de oxidorredução 

ideal que não acarreta o aparecimento de notas reduzidas que ocultem os aromas frutados e 

frescos, e não dá um perfil aromático de vinhos fatigados ou aromas pesados e evoluídos. 

SUBLIRED reforça com elegância a estrutura tânica natural dos vinhos tintos. 

 

APLICAÇÕES 
 

 SUBLIRED é utilizado muito cedo, antes da introdução de leveduras para proteger os 

compostos aromáticos. De facto, estes são libertados pelas leveduras bem no início da 

fermentação alcoólica.  
 

DOSE DE EMPREGO 
 

2 a 15 g/hL 
 

MODO DE EMPREGO 

 

Dispersar SUBLIRED em água morna (1 kg/10 litros). Incorporar sobre o mosto durante uma 

remontagem. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Usar em conformidade com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 
 

1 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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