
4

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

Aspeto pó

Cor cinzento

AromA inodoro

APLICAÇÕES

O ProCarB é composto por:

 — Carvão vegetal activado, com alto poder de ad-
sorção, especialmente indicado para a eliminação 
de compostos oxidados e oxidáveis, evitando o
escurecimento de mostos e vinhos;
— Proteína vegetal, para a clarificação, age contra a 
amargura, conferindo aos vinhos uma melhoria
organoléptica notável;
— Bentonite de natureza activada, capaz de eliminar 
as proteínas instáveis presentes no vinho, respeitando 
as suas características organoléticas.
De composição equilibrada, pode ser usado no 
tratamento de vinhos brancos e tintos e em
mostos brancos e rosés.
Nos vinhos tintos e mostos rosés melhora a estabili-
dade físico-química sem interferir com a cor e facilita 
a filtração do vinho.

i
Produto em conformidade com o Codex
Enológico Internacional e o Regulamento
Delegado(UE) nº2019/934 e alterações.

i O fabricante certifica que o produto é
ISENTO DE ALERGÉNEOS.

i Este documento é fundamentado na ficha
técnica do fabricante.

EMBALAGEM

Sacos de 1 kg.

Sacos de 25 kg.

CONSERVAÇÃO

Em embalagem original, sem abrir, ao abrigo da 
luz, em local seco, fresco e bem ventilado.

Depois de aberta a embalagem, selar e manter 
nas condições acima indicadas.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICO-QUÍMICAS

DensiDADe (20ºC) 1,165 - 1,205

ConteúDo em so2 (g/l) 150 - 170

metAis pesADos (mg/kg) < 10

Arsénio (mg/kg) < 3

Chumbo (mg/kg) < 2

merCúrio (mg/kg) < 1
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ProCarB

ClArifiCAnte

ProCarB é uma associação de clarificantes vegetais e 
minerais: carvão vegetal + proteína vegetal + bentonite. 
Criado para otimizar a clarificação e eliminação de 
compostos oxidados e oxidáveis dos vinhos.
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DOSE RECOMENDADA

Vinhos brAnCos 40 - 70 g/hl

Vinhos tintos 80 - 120 g/hl

mosto 100 - 150 g/hl

PROCEDIMENTO

1 - Dissolver o ProCarB em água numa proporção
de 1:10, misturando continuamente de modo
a evitar a formação de grumos.

2 - Adicionar a solução resultante ao mosto/vinho
recorrendo a um tubo de venturi ou
bomba doseadora.

Nota: De modo a obter os melhores resultados,
o produto deve ser adicionado a, pelo menos,
metade do mosto/vinho a tratar.

i ProCarB garante uma clarificação rápida e
completa e uma quantidade mínima de borra.
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Conselhos De ApliCAção


