
 

 

 

 
 

OPTIMA 
 

Complexo mineral e orgânico utilizado para acabamento de vinhos brancos e rosés. 
 

CARACTERİSTICAS 
 

Optima é um complexo mineral e orgânico utilizado para acabamento de vinhos brancos e de 

vinhos rosés. Optima é também muito eficaz para eliminar o amargor de vinhos brancos e rosés, 

mas também de vinhos tintos. 

Oenofrance selecionou e trabalhou com matérias prima de grande pureza que até agora 

eram utilizadas principalmente na indústria farmacêutica, e adaptou o seu desempenho para 

o uso enológico. Optima é o resultado. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 Limita a cor intensa de vinhos rosés 

 Remoção do amargor devido aos taninos 

 Prevenção da oxidação 

 Floculação e clarificação rápida 
 

APLICAÇÕES 
 

 É indicado para todos os vinhos rosés e brancos, cuja a cor e a nuance são frágeis; 

 Preserva a vivacidade, a elegância e a riqueza organoléptica destes vinhos; 

 Remove o amargor e as notas vegetais. 
 

DOSAGEM 
 

Vinhos rosés: 5g/hL a 15g/hL 

Vinhos brancos: 10g/hL a 20g/hL 

Vinhos tintos: 20g/hL a 40g/hL 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Preparar Optima em suspensão, em 20 vezes o seu peso de água. Dispersar Optima no líquido 

em movimento, mexendo sempre. É aconselhável utilizar um misturador mecânico para uma 

dispersão e homogeneização correta do produto. Preparar Optima pelo menos 1 hora antes de 

incorporá-lo para aproveitar ao máximo de sua atividade. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

EMBALAGEM 
 

Embalagem de 1 kg. 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem cheia, com selo 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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