
 

 

 

 

 

SUBLI’OAK® 

 

Associação de taninos de carvalho de alta qualidade 

para revelar redondez e expressão dos vinhos. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

SUBLI'OAK® é um tanino de madeira de carvalho francês, selecionado nas florestas do Limousin e do 

Tronçais. A madeira utilizada provém das mesmas aduelas destinadas à produção de barricas. Estas 

madeiras são envelhecidas durante vários meses ao ar livre, perdendo assim a sua adstringente e seu 

amargor natural. 

SUBLI'OAK® possui fineza e elegância devido a uma dosagem equilibrada entre várias seleções de 

taninos. 

SUBLI'OAK® apresenta-se sob a forma micro-granulada. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

Além de suas propriedades para favorecer a clarificação, SUBLI’OAK®: 
 Reforça o volume e reequilibra os vinhos brancos. 

 Preserva a juventude e o frescor dos vinhos licorosos desequilibrados. 

 Reforça a intensidade aromática de caráter frutado eliminando notas vegetais e herbáceas. 

 

APLICAÇÕES 
 

 Para a fase de envelhecimento de vinhos brancos e tintos. 

 

DOSAGEM 
 

Dose recomendada: 1 a 30 g/hL. 

Para vinho branco seco: 2 a 10 g/hL no início do envelhecimento e 1 a 5 g/hL no final do 

envelhecimento. 

Para vinho branco licoroso: 5 a 15 g/hL no início do envelhecimento e 1 a 5 g/hL no final do 

envelhecimento. 

Para vinho tinto: 5 a 30 g/hL no início do envelhecimento e 2 a 20 g/hL no final do envelhecimento. 

Para álcoois e bebidas espirituosas: 8 a 50 g/hL. 

Dose máxima legal segundo a regulamentação europeia em vigor: nenhuma.  
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Dispersar em 20 vezes o seu peso 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 
 

Lata de 500 g – Caixa de 12 x 500 g. 
 

CONSERVAÇÃO 
 

Embalagem 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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