DIWINE SR
Formulação específica para preservar os aromas e a cor de vinhos rasados (rosés)
CARACTERİSTICAS
DIWINE SR é um auxiliar de vinificação inovador especialmente concebido para a elaboração
de vinhos rosados. Esta formulação ajuda a evitar os fenômenos de oxidação que são muito
prejudiciais para os vinhos rosados, desta forma, contribui a preservar o frescor dos aromas e a
cor desejada. Além disso, DIWINE SR, auxilia a estabilização dos vinhos rosados de um ponto de
vista proteico.
PROPRIEDADES ENOLÓGICAS
DIWINE SR reúne várias propriedades:


DIWINE SR elimina os metais pesados, principalmente o cobre, responsável pela destruição
das moléculas aromáticas e catalisam as reações de oxidação conduzindo a evolução
da cor dos vinhos rosados.



DIWINE SR ajuda a eliminar os polifenóis responsáveis do pinking de vinhos brancos e
rosados.
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Figura n°1: Ensaio realizado sobre um vinho rosado do Languedoc a 50 g/hl para o Complex X e o DIWNE SR

Um tratamento a 50 g/hL com DIWINE SR tem um impacto superior a amostra do Complex X
sobre o D0280 e o D0320, que representam respectivamente os polifenóis totais e os
polifenóis oxidáveis.
 DIWINE SR reage e precipita com as quinonas, evitando assim que elas formem complexos
com os polifenóis e/ou com os componentes aromáticos causando uma casse férrica.
 DIWINE SR ajuda a estabilizar precocemente as proteínas responsáveis pela casse proteica,
limitando assim os tratamentos curativos tardios no vinho que prejudicam as qualidades
organolépticas.
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APLICAÇÕES
 DIWINE SR é recomendado para a vinificação de vinhos rosados com aromas expressivos e
sensíveis a oxidação.
 DIWINE SR deve ser utilizado no mosto rosado depois da debourbagem (desborra), justo
antes de adicionar as leveduras. Para favorecer a elaboração de vinhos rosados
aromáticos, utilizar a levedura SELECTYS SR e um nutriente orgânico tal como o VIVACTIV
ARÔME que é recomendado em combinação com DIWINE SR.
DOSAGEM
Doses de utilização recomendadas de 20 a 100 g/hL.
Dose máxima legal de acordo com as normas européia em vigor :150 g/hL.
INSTRUÇÕES DE USO
Diluir DIWINE SR em 20 vezes o seu peso de água. Deixar inchar por 1 hora, em seguida, mexer
vigorosamente antes de incorporar no mosto, já clarificado, durante uma remontagem de
homogeneização.
Precauções de utilização:
O tratamento deve ser registrado no livro de registros da vinícola.
A utilização do tratamento deve ser conduzida sob a responsabilidade de um enólogo ou de
um técnico qualificado.
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Utilizar conforme a regulamentação em vigor.
EMBALAGEM
Sacos de 1 e 5 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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