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TANIPÉPIN   
 

Tanino de sementes de uva 
para a clarificação, a estabilização e o equilíbrio de vinhos tintos e rosés 

 

CARACTERÍSTICAS   
 

TANIPÉPIN é um tanino puro de sementes de uva. O seu modo de produção é feito por extração seguido de uma 

purificação seletiva dos compostos fenólicos das sementes de uva, conferindo-lhe uma alta pureza e uma 

grande qualidade organoléptica. 

TANIPÉPIN é um tanino do tipo proantocianidina adequado para a vinificação em tintos. Pela sua natureza, é 

eficaz para favorecer os mecanismos de complexação "taninos-antocianinas", pela formação de ligações fortes 

do tipo covalentes, permitindo assim uma boa estabilização da cor de vinhos tintos. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS   
 

 Permite a estabilização de cor nos vinhos tintos. 

 Melhora o poder antioxidante e a boa evolução dos vinhos. 

 Limita a ação das oxidases. 

 Participa da estabilidade proteica de vinhos brancos e rosés. 

 

APLICAÇÕES   
 

 Para a vinificação e envelhecimento de vinhos tintos e rosés. 

 Para a clarificação e a estabilização de vinhos. 

 Para garantir uma boa proteção contra a oxidação, favorecendo a preservação a cor de vinhos tintos e 

rosés durante a sua conservação. 

 Para fácil utilização graças a sua forma granulada. 

 

DOSAGEM   

Dose recomendada: 

 Para a colheita: 5 a 15 g para 100 kg de colheita. 

 Para mosto: 5 a 10 g/hL. 

 Para vinho branco e rosé: 1 a 5 g/hL. 

 Para vinho tinto: 5 a 15 g/hL. 
 

INSTRUÇÕES DE USO   

Dispersar em 10 vezes o seu peso de mosto ou de vinho. Incorporar ao volume a ser tratado. Homogeneizar 

cuidadosamente. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

EMBALAGEM   

Sachê de 500 g  
 

CONSERVAÇÃO   
 

Embalagem cheia fechada, com selo de origem, conservar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de odores.  

Embalagem aberta: utilizar 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. 
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