
 

 

 

 

 

 

VINIFICATEUR C 
 

Tratamento preventivo e curativo da oxidação e da casse proteica  

de vinhos brancos ou rosados 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

VINIFICATEUR C responde as exigências atuais de elaboração de vinhos brancos e rosados 

permitindo intervir rapidamente, simplesmente, em uma vez com a máxima eficiência. Sua 

fórmula foi estabelecida a partir de matérias-primas bem definidas, com controle de qualidade. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

VINIFICATEUR C é utilizado para preparar o mosto, durante a fermentação ou no vinho e ele : 

 permite obter e manter uma cor firme 

 favoriza a eliminação de polifenoloxidase fixa  

 ajuda a controlar a intensidade da matéria corante  

 melhora a estabilidade proteica 

 

DOSAGEM 
 

Colheitas sadias ou vinificação de vinhos de base : 30 a 50 g/hL 

Colheitas alteradas : 80 a 100 g/hL 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Misturar a frio o VINIFICATEUR C em dez vezes o seu peso de água, de mosto ou de vinho. 

No caso de uma extração de mosto de boa qualidade : 

• enzimar mais rápido possível para ajudar a debourbagem com ENZYM’POUDRE GLO/uc 

• incorporar o VINIFICATEUR C em uma vez, durante a trasfega do mosto antes da fermentação 

• deixar em contato durante toda a fermentação 

No caso de mostos carregados, alterados et/ou ricos em polifenóis : 

• enzimar o mais rápido possível os mostos com ENZYM’POUDRE GLO/uc 

• adicionar VINIFICATEUR C para garantir um debourbagem completo  

• para clarear, antes da fermentação, adicionar uma nova dose de VINIFICATEUR C 

• deixar em contato durante toda a fermentação 

No caso de um vinho vinificado : 

Para melhorar a estabilidade proteica e a da cor, usar VINIFICATEUR C durante uma 

remontagem, homogeneizando. 

Precauções de utilização : 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
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INGREDIENTS 

 

Bentonita  

 İndice de inchamento específico : 15 cm3/g 

 Superfície de absorção : 400 m2/g 

 Capacidade de troca de cátions : 80 meq/100g 

 Adsorção de proteínas : 80%  

Caseína solúvel  

 pH : 7,5 à 8,2 em solução a 10% 

 Proteínas >88% 

 Relargage < 3% 

 Boa capacidade de formar uma rede 

A caseína é derivada do leite. O uso do Vinificateur C, em alguns países e no seio da União 

Européia (a partir de 31 de Maio de 2009), implica uma rotulagem dos vinhos. Veja a  

regulamentação em vigor. 

EMBALAGEM 
 

Saco de 5 e 20 kg. 

CONSERVAÇÃO 

 

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

Embalagem aberta : utilizar rapidamente. 

A ser utilizado de preferência antes do prazo de validade 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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