DESACITEC COMPOSTO
Composição e Características Gerais
Tartarato neutro de potássio, carbonato de cálcio e bicarbonato de potássio. Aspecto: pó cristalino branco, inodoro. O
DESACITEC COMPOSTO é um produto especialmente estudado para reduzir a acidez dos vinhos, tornando-os mais suaves
e agradáveis. O produto respeita as características sensoriais naturais do vinho e não interfere na cor. Curar os vinhos
azedos, ainda sem o pico acético, melhorando sensivelmente as qualidades sensoriais. Em alguns casos recomenda-se
efetuar previamente um tratamento de estabilização biológica (ﬁltração, centrifugação, pasteurização, adição de
anidrido sulfuroso) e, em seguida, conservar o vinho bem sulﬁtado, ao abrigo de ar e das baixas temperaturas.

Aplicação
O DESACITEC COMPOSTO está indicado para o tratamento de qualquer tipo de vinho.
.

Dose e Forma de Uso

De 50 a 135 g/hL
135 g/hL de DESACITEC COMPOSTO reduzem a acidez em 1 g/L de ácido tartárico, que é o limite legal previsto pela UE para
o tratamento de desacidiﬁcação dos vinhos. Dissolver com um pouco de água, mexendo bem a solução, e adicionar
diretamente ao vinho pouco a pouco, agitanto constantemente ou remotando. Deixar repousar de 20 a 30 dias, trasfegar
e conservar ao abrigo do ar e de temperaturas baixas. Como alternativa, pode-se tratar diretamente, 15% do volume total
de vinho a desacidiﬁcar homogeneizando energicamente esta parcela. Após 3 horas, misturar com o restante do volume
e remontar (em alguns casos, pode ser necessário ﬁltrar).

Embalagem e Armazenamento
Saco de 1 e 25 Kg. Embalagem fechada: armazene o produto em um local seco, fresco e arejado. Embalagem aberta: feche
a embalagem com cuidado e conserve-a como indicado anteriormente.

Qualquer informação adicional não indicada neste documento será fornecida mediante pedido. O produto está de
acordo com Codex Oenologique International 2015. Produto aprovado para ser utilizado em enologia, sob supervisão
proﬁssional. As informações acima são baseadas em nosso conhecimento atual. São dadas sem compromisso ou
garantia por nós na medida em que a sua utilização está além do nosso controle. Esta informação não dispensa o
usuário do cumprimento de medidas legislativas e de segurança no local.
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