
 

 

 

 

 

OENOTANNIN FRAÎCHEUR 
 

Complexo de taninos especialmente formulado para ajudar 

a manter ao longo do tempo o frescor aromático dos vinhos brancos e rosés 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

OENOTANNIN FRAÎCHEUR é um complexo de taninos especialmente formulado para atender às 

necessidades dos viticultores que desejam preservar e melhorar a qualidade aromática dos 

vinhos modernos. A sua fórmula complexa lhe permite agir sobre o potencial de óxido-redução 

do vinho e, com isso, limitar a reação à oxidação de vinhos provenientes de castas sensíveis. 

OENOTANNIN FRAÎCHEUR pode também ser usado em colheitas caracterizadas por uma maior 

sensibilidade do vinho à oxidação. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

O componente gálico do OENOTANNIN FRAÎCHEUR reforça a capacidade de resistência do 

vinho à oxidação consumindo o oxigênio dissolvido. O seu componente elágico mantém o 

frescor reduzindo o potencial de óxido-redução inicial do vinho. E, finalmente, o componente 

de taninos condensados reforça a resistência à oxidação do vinho ao longo do tempo. 
 

APLICAÇÕES 
 

OENOTANNIN FRAÎCHEUR é utilizado no final do processo de maturação (envelhecimento) ou no 

momento da preparação do vinho para o engarrafamento. É usado para todos os tipos de 

vinho.  
 

DOSAGEM 
 

Dose recomendada: 

De 1 a 5 g/hl em função da estrutura do vinho e do efeito desejado. 

Testes preliminares são altamente recomendados para determinar a dose ideal. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Dispersar OENOTANNIN  FRAÎCHEUR no vinho a ser tratado (1 kg/10 litros). Incorporar ao vinho e 

em seguida fazer uma leve remontagem para obter uma boa homogeneização. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

EMBALAGEM 
 

250 g 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem cheia, com selo de 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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