
 

 

 

 

ACTIVATEUR BOLAND  
 

Nutriente azotado a base de tiamina e de fosfato diamônio 

para a fermentação secundária 

 

CARACTERİSTICAS 

 

ACTIVATEUR BOLAND foi desenvolvido especificamente para a fermentação secundária. Ele 

fornece nutrientes e fatores de crescimento necessários para a levedura que deve conseguir se 

multiplicar em um meio difícil. O azoto amoniacal, aqui sob a forma de fosfato diamônio, tem a 

vantagem de não afetar o pH do vinho. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

ACTIVATEUR BOLAND melhora em todos os casos a capacidade de fermentação do vinho. 

• Fator de crescimento, a tiamina ativa significativamente a fermentação. 

• O acréscimo do fosfato diamônio remedia a deficiência de nitrogênio, principalmente em 

mostos oriundos de uvas podres ou em anos muito secos. Sob a forma de fosfato, este azoto 

amoniacal não afeta o pH. 
 

APLICAÇÕES 
 

No momento da elaboração de uma levedura de tiragem a partir da LEVULINE AGGLO ou da 

LEVULINE CHP, o acréscimo do ACTIVATEUR BOLAND é totalmente recomendado. 
 

DOSAGEM 

 

Dose máxima legal conforme ao regulamento europeu em vigor: 8.5 g/hL 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Dissolver em dez vezes o seu peso de vinho. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

INGREDIENTES 

 

Fosfato diamônio (96 %), ácido cítrico E330 (3,3 %), Tiamina (0,7 %) 
 

EMBALAGEM 
 

Saco de 1 kg 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem cheia, selada de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de 

odores. 

Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 

Utilizar de preferência antes do prazo de validade (D.L.U.O.) indicado na embalagem. 
 

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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