
 

 

VITANIL VR GRANULE   
 

Mistura de taninos condensados sob a forma granulada 
para a clarificação e estabilização da cor de vinhos tintos 

CARACTERİSTICAS   

VITANIL VR é essencialmente constituído de taninos condensados, do tipo proantocianidinas, muito 
próximo da estrutura dos taninos da uva. 

 

A cor dos vinhos tintos é principalmente originada pela presença de antocianinas muito sensíveis à 
oxidação. Ao oxidar, a cor do vinho tinto passa de vermelho para amarelo laranja. Dizemos então que 
os vinhos são "tuilés" (cor de telha) e não são apreciados pelos consumidores. 

Além disso, as antocianinas tendem a se insolubilizar ao longo do tempo formando um depósito na 
garrafa, resultando assim em perda de cor. 
Para evitar tais inconvenientes, VITANIL VR desempenha um papel essencial graças ao seu poder 
antioxidante e sua capacidade de se aliar com as antocianinas, formando, assim, complexos estáveis. 

A forma granulada traz conforto no momento da utilização reduzindo significativamente a liberação 
de pó. 

 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS   

 Atua em sinergia com os taninos do vinho para permitir uma estabilização 
ideal da matéria corante. 

Completa a ação do SO2 que aparece após a fermentação 
alcoólica. Preserva a cor e evita adstringência. 

 

APLICAÇÕES   

Para a clarificação e estabilização de vinhos 
tintos. Para proteger as antocianinas da 
oxidação. 

 

DOSAGEM   

Dose recomendada: 
· Na colheita: 15 a 25 g/100 kg. 
· No mosto: 10 a 20 g/hL. 
· No vinho: 5 a 10g/hL. 

 

INSTRUÇÕES DE USO  
 

Dispersar em 10 vezes o seu peso de mosto ou de vinho. 

Incorporar ao volume a ser tratado. Misturar bem para completa homogeneização. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

EMBALAGEM   

Saco de 1 kg - Saco de 10 kg. 
 

CONSERVAÇÃO   

Embalagem cheia, com selo origem, guardar 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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