
KTS® FA

Utilizado em uvas, 

mostos ou mostos 

em fermentação

Biocontrolo de 

microrganismos

Substituição ou 

redução da utilização 

de SO₂ na sua ação 

antifúngica

Preparação à base de quitosano ativado para o controlo do desenvolvimento da flora microbiana

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Controla o desenvolvimento de 

microrganismos indesejáveis 

(Brettanomyces, outras leveduras 

indígenas, bactérias). 

• Contém paredes celulares de  

levedura: contribui para a 

desintoxicação dos mostos.

• Promove a implementação da LSA 

selecionada e o arranque  da FA

• Não modifica a composição natural 

do mosto em aminoácidos.

• Alternativa à utilização de sulfitos, 

mas não permite o controlo dos 

mecanismos de oxidação.  

• Alternativa à bioproteção. 

DOSE DE UTILIZAÇÃO

Dose recomendada: 15 a 20 g/hL, dependendo dos 

riscos microbiológicos. 

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação 

europeia em vigor: 25 g/hL. 

ACONDICIONAMENTO

1 KG 

10 KG

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da 

luz e conservar num local seco e isento de odores. 

Proteger do congelamento. 

Embalagem aberta: utilizar no prazo de 48 horas. 

As informações aqui apresentadas correspondem ao 

estado atual do nosso conhecimento. São facultadas 

sem compromisso ou garantia, na medida em que as 

condições de utilização estão fora do nosso controlo. 

Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação 

e as normas de segurança em vigor. Este documento 

é propriedade da SOFRALAB e não pode ser 

modificado sem o seu consentimento.
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KTS® FA é composto de quitosano com um

elevado grau de desacetilação, garantindo o

número de funções aminas no conjunto da

molécula e a sua protonação em meio ácido

Graças a um processo específico de produção,

KTS® FA tem maior reatividade que otimiza as

suas cargas de superfície, tornando-o numa

ferramenta de grande eficácia para o controlo

biológico dos mostos

É BOM SABER!



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.
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Utilização nas uvas, por pulverização :

- Homogeneizar o produto em 15 vezes o seu peso de água (não utilizar mosto),

- Escolher um bico aberto ao máximo.

Atenção: O quitosano começa a degradar-se a partir dos 40°C, limitando assim a sua eficácia. 

Utilização em mosto na cuba:

- Homogeneizar o produto em 10 vezes o seu peso de água (não utilizar mosto),

- Adicionar à cuba durante uma remontagem (recomenda-se a utilização de um acoplador para colagem),

- Homogeneizar bem o tanque depois de adicionar o produto.


