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As barricas GrandChêne são produzidas a partir de 

madeira de carvalho selecionado nas melhores florestas 

europeias (Quercus petraea), americanas (Quercus alba) 

e ibéricas (Quercus pyrenaica), seguindo-se um processo 

de secagem natural monitorizada. Com base na grande 

experiência acumulada e através de procedimentos de 

fabrico da mais elevada qualidade técnica, são obtidos 

novos compostos resultantes da queima controlada. 

O rampeamento da temperatura (tendo como fatores 

diferenciadores a temperatura e o tempo), respeita 

simultaneamente a estrutura lenhosa e o carácter natural 

da madeira. 

As barricas GrandChêne destinam-se à produção de 

vinhos brancos e tintos de qualidade, cujo objetivo é 

obter aromas mais complexos, aumentar o volume de 

boca e a estrutura do vinho. No caso dos vinhos brancos, 

a utilização de carvalho francês grão extrafino, tanto em 

fermentação total ou parcial como posteriormente em 

estágio em borras finas, permite a obtenção de vinhos 

complexos, gordos e macios. No caso dos vinhos tintos, 

para além do aumento da complexidade e estrutura, as 

barricas permitem a estabilização da cor através da micro 

oxigenação resultante da porosidade natural da madeira.

As barricas GrandChêne   dividem-se em 5 categorias:

GrandChêne®Royale  – carvalho francês, grão extrafino

GrandChêne®Prestige – carvalho francês, grão fino

GrandChêne®Genesys – carvalho americano

GrandChêne®Iris – carvalho francês e americano

GrandChêne®IberianForest – carvalho ibérico

BARRICAS - 

Tosta  
4 tipos de tostas disponíveis - Doulce (D), Profundité 

(PF), Profundité Plus (PFP) e Profundité Uno (PFU).

(Mais informações disponíveis no flyer específico das 

madeiras e junto da equipa técnica da SAI).

Tamanhos das barricas disponíveis:

MAIS QUE MADEIRA…GOSTO EM 
PRODUZIR GRANDES VINHOS

GrandChêne

Espessura das
aduelas (mm)

Barrica 225L 300L 500L 600L 650L

N.º de aros

Peso (kg)

Batoqueira (mm)

Bojo (mm)

Cabeça (mm)

Altura (mm) 950

560

680

26/28

6/8

45/50

48

1000

640

780

27/29

8

45/50

60

1140

750

920

30/32

8

45/50

85

1160

860

1030

32/34

10

45/50

128

1450

700

930

30/32

12

45/50

110
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EASYOAK 
ALTERNATIVOS  - TO INCREASE COMPLEXITY & VALUE

EASYOAK®CHIP

Para melhores resultados as aparas devem ser aplicadas 

no mínimo 5 a 6 semanas antes do engarrafamento de 

modo a haver uma completa integração no vinho. 

Caso seja necessário marcar muito rapidamente um vinho 

com madeira, é preferível recorrer à gama EASYOAK® TN.

Numa primeira fase a madeira liberta taninos seguindo-se 

os polissacáridos  que conferem redondez e equilíbrio ao 

vinho, atenuando a sensação de secura típica do estágio 

com aparas. 

É sempre preferível estágios mais longos com doses 

baixas, do que doses elevadas em estágios curtos.

As aparas EASYOAK®CHIP foram 
selecionadas a partir de numerosos 
testes e provas sensorais, onde foram 
escolhidas as que apresentavam melhor 
performance sensorial e adequação ao 
gosto do consumidor atual.

Carvalho francês sem tosta - notas doces, especiaria, licor, 

chá, tanino fresco, indicado para estruturar vinhos brancos e 

tintos, contribuindo com subtis notas aromáticas.

EASYOAK®CHIPCharacter

Carvalho francês com tosta média - doce, madeira, pão 

torrado, complexo, tanino firme, permite complexar e 

estruturar o vinho. 

EASYOAK®CHIPIntense

Carvalho francês com tosta média + - chocolate, caramelo, 

café, tanino suave, permite complexar o aroma de vinhos 

com boa estrutura e riqueza fenólica.

EASYOAK®CHIPCharacterAmerican

Carvalho americano com tosta média - abaunilhado, tanino 

com média intensidade, permite obter vinho estruturado e 

de perfil consensual.

EASYOAK®CHIPNature

O estágio em barrica é um processo dispendioso, moroso em termos de resultados e nem sempre é compatível com a 

rápida evolução do gosto do mercado. Desta forma, houve a necessidade de criar alternativos capazes de complexar os 

vinhos, do ponto de vista sensorial, e contribuir para estabilidade corante e longevidade.

A gama EASYOAK® tem por objetivo facultar um conjunto completo de ferramentas de fácil utilização e de resultados 

rápidos, conducentes à obtenção de vinhos de elevada qualidade e adaptados ao gosto do consumidor.

A gama EASYOAK® divide-se em 6 categorias: CHIP (aparas), CUBE (dominós), ST (aduelas), NewBarrel (kit de mini-aduelas para 

refrescar as barricas), PW (pó de carvalho, mais destinado à vinificação) e TN (taninos de afinação).

EASYOAK®CHIPIntenseVanilla

Carvalho americano com tosta média + - baunilha intenso, 

café, tostado, tanino suave. Aromatiza e complexa vinhos 

com boa estrutura dando-lhes um perfil mais aromático.

g
Kg

Dose: Vinhos brancos 1-4g/L
Vinhos tintos 2-6g/L
Embalagem: Sacos de 5 kg (com saco de 
infusão interior).
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EASYOAK®CUBE
CUBOS DE MADEIRA (DOMINÓS) DE ELEVADA QUALIDADE

EASYOAK®CUBENature

Madeira de carvalho francês sem tosta. Proporciona notas 

de coco, especiaria e madeira fresca. Na boca potencia o 

volume e complexidade.    

EASYOAK®CUBEIntense

Madeira de carvalho francês com tosta média+. 

Proporciona notas doces de baunilha, caramelo, torrado 

e ligeiro tanino.

EASYOAK®CUBEIntenseVanilla

Madeira de carvalho americano com tosta média+. 

Proporciona notas intensas a baunilha, café, na boca 

apresenta-se macio e aporta pouco tanino.  

EASYOAK®CUBECharacter

Madeira de carvalho francês com tosta média. Proporciona 

notas doces de baunilha, resina, caramelo com ligeiras 

notas de especiarias e tostado. Na boca potencia volume, 

suavidade e uma leve sensação de doçura.

EASYOAK®CUBECharacterAmerican

Madeira de carvalho americano com tosta média. 

Proporciona notas de baunilha, doçura. Na boca 

proporciona alguma estrutura.       

g Kg
Dose: Vinhos brancos 1-4g/L
Vinhos tintos 2-6g/L
Embalagem: Sacos de 5 kg (com saco 
de infusão interior).

EASYOAK®CHIPIberiaCharacter

Carvalho ibérico tosta média - Aroma de bosque e 

madeira tostada, tanino persistente e estruturante.

EASYOAK®CHIPIberiaIntense

Carvalho ibérico tosta média + - Aroma tostado, café, 

especiaria, tanino estruturante.
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EASYOAK®ST
ST É UM KIT DE ADUELAS DE MADEIRA DE ELEVADA
QUALIDADE PARA APLICAÇÃO EM CUBA

EASYOAK®STNature

Conjunto de aduelas de carvalho francês com tosta 

ligeira para colocar em cubas inox para estágio e/

ou fermentação.     

EASYOAK®STIntense

Conjunto de aduelas de carvalho francês com tosta 

média+ para colocar em cubas inox para estágio e/

ou fermentação.

EASYOAK®STIntenseVanilla

Conjunto de aduelas de carvalho americano com 

tosta forte para colocar em cubas inox para estágio 

e/ou fermentação.    

EASYOAK®STCharacter

Conjunto de aduelas para colocar em cubas inox 

de carvalho francês com tosta média para estágio 

e/ou fermentação.

EASYOAK®STCharacterAmerican

Conjunto de aduelas de carvalho americano com 

tosta média para colocar em cubas inox para estágio 

e/ou fermentação.

       

 

g Kg
Dose: 2 a 4 aduelas/hL
Embalagem: Pack de 20 unidades

Notas:
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EASYOAK®NewBarrel
NewBarrel  é um pack específico de aduelas para 

prolongamento da vida  útil  das  barricas.  Permitem 

aumentar a longevidade das barricas e simultaneamente 

aproveitar algum aporte de oxigénio da madeira. São  

uma  vantagem  técnica  e  económica  para  a Adega.

EASYOAK®

NewBarrelCharacter
Kit de aduelas de carvalho francês com tosta média. Propor-

ciona notas de baunilha, resina, caramelo e especiarias.

EASYOAK®

NewBarrelCharacterAmerican

Kit de aduelas de carvalho americano com tosta média. 

Proporciona notas de baunilha. Na boca proporciona al-

guma estrutura.

EASYOAK®

NewBarrelIntense  
Kit de aduelas de carvalho francês com tosta média +. 

Proporciona notas doces de baunilha, resina, caramelo 

e torrado

EASYOAK®

NewBarrelIntenseVanilla

Kit de aduelas de carvalho americano com tosta média +. 

Proporciona notas intensas de baunilha  e café. Na boca é 

macio e aporta pouco tanino.

g Kg
Dose: 1 kit/barrica de 225L. 
Embalagem: Pack de 11 mini-aduelas
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EASYOAK®TN
(Taninos de afinação)

A sua selecção deve ser sempre após ensaio laboratorial, 

no sentido de ser definida a dosagem mais adequada e o 

momento mais oportuno de aplicação. Deve em alguns 

casos ser acompanhada de ensaios de estabilidade (ex: 

a aplicação de taninos em vinhos brancos pode causar 

instabilidade proteica).

A gama EASYOAK® resulta da experiência acumulada da 

SAI que nos últimos anos tem realizado inúmeras provas e 

ensaios com os seus Clientes, visando a seleção e triagem 

das melhores ferramentas para uma efetiva mais-valia para 

o Enólogo.

EASYOAK®Max
Mistura de taninos de carvalho francês proveniente de 

madeira com maturação ao ar livre durante 24 meses. Foi 

produzido com queima controlada de modo a produzir 

um tanino com aromas de baunilha, fenil cetonas, aldeí-

dos e álcoois fenólicos. A sua componente aromática e 

estrutura dão um efeito semelhante ao estágio em barrica.

Aplicação: Vinhos tintos e brancos a que se pretende dar 

um perfil de madeira.

Dose: 1-25 g/hL

Embalagem: 0,25 kg

EASYOAK®Flavor

Mistura de taninos de carvalho americano selecionados pela 

sua maciez e equilibrio aromático. É um tanino que permite 

dar notas de madeira, tostados e baunilha. 

Aplicação: Vinhos tintos e brancos a que se pretende dar 

notas de madeira e baunilha.

Dose: 1-20 g/hL

Embalagem: 0,25 kg

Os taninos são importantes ferramentas para 
melhorar sensorialmente os vinhos, face ao 
conhecimento e tecnologia desenvolvida nos 
últimos anos. 

EASYOAK®Structure

Tanino condensado proveniente de madeira de quebracho 

que permite estruturar os vinhos tintos e estabilizar a cor. 

Protege a cor do vinho contra a oxidação, e contribui 

simultaneamente para aumentar a complexidade 

aromática devido às suas notas de madeira tostada.

Aplicação: Vinhos tintos e brancos a que se pretende 

melhorar a estrutura e estabilizar a cor.

Dose: 5-30 g/hL.

Embalagem: 0,25 kg

EASYOAK®Fresh

Tanino produzido a partir de película de uva branca não 

fermentada. Os taninos condensados e hidrolisáveis 

tem uma estrutura complexa resultante de reações 

de polimerização. Devido à sua capacidade reativa é 

importante que a sua aplicação seja feita 3 a 4 semanas 

antes do engarrafamento. É um tanino que dá uma 

sensação de frescura e suavidade extremamente 

agradáveis.

Aplicação: Vinhos tintos, brancos e rosados a que se 

pretende reforçar a frescura, volume de boca e para a 

afinação de espumantes.

Dose: 1-10 g/hL

Embalagem: 0,25 kg
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NEW

EASYOAK®Fruit

Tanino de carvalho e de árvores de frutos vermelhos, notas 

que aparecem frequentemente em vinhos tintos e rosés e 

que contribuem para a complexidade aromática do vinho. 

Trata-se de um tanino suave e levemente estruturante.

Aplicação: Vinhos tintos, brancos e rosados a que se 

pretende reforçar o carácter frutado.

Dose: 1-20 g/hL

Embalagem: 0,25 kg

EASYOAK®WhiteFlower

Tanino com elevado conteúdo de catequinas. Previne a 

evolução oxidativa dos vinhos brancos e rosados devido 

à capacidade de bloquear a ação das polifenoloxidases. 

Realça aromas florais e incrementa frescura.

Aplicação: Vinhos brancos, tintos e rosados onde se 

pretende incrementar redondez e frescura. Previne ou 

retarda a evolução oxidativa do vinho. 

Dose: 1-10 g/hL

Embalagem: 0,25kg

EASYOAK®Complex

Mistura de taninos de carvalho com taninos provenientes 

de uva. A criteriosa seleção dos taninos de matriz 

complexa e de diferentes origens, conduziu à criação de 

um tanino que aumenta a complexidade dos vinhos e que 

respeita a sua estrutura e suavidade.

Aplicação: Vinhos tintos e brancos a que se pretende 

melhorar a estrutura e complexidade aromática.

Dose: 5-10 g/hL

Embalagem: 0,25 kg

EASYOAK®CreamToast

Tanino líquido de afinamento proveniente de carvalho 

americano com tosta média. Apresenta elevada intensidade 

aromática (baunilha, cacao, moka, madeira tostada), sendo 

simultaneamente suave e adocicado. Permite afinar vinhos 

de forma rápida e precisa.

Aplicações: Afinação de vinhos tintos, brancos e rosados.

Dose:  5 a 20 mL/hL 

Emb: 1 kg

EASYOAK®CreamRouge

Tanino líquido de afinamento proveniente de uvas tintas 

frescas e de árvores de frutos vermelhos. Este tanino 

apresenta um elevado perfil de frutos vermelhos que 

permitindo realçar intensamente essa componente nos 

vinhos tintos e rosados. O seu carácter frutado e fresco, 

melhorar o aroma e sensação de frescura na boca e nariz 

dos vinhos tratados.

Aplicações: Afinação de vinhos tintos e rosados.

Dose:  5 a 20 ml/hL

Emb: 1 kg

EASYOAK®CreamWhite

Solução de taninos na forma líquida de uvas frescas que 

realça as notas de fruta fresca e citrinas. Devido ao seu 

grau elevado grau de polimerização, interage com as 

macromoléculas do vinho, permitindo estruturar, encorpar 

e suavizar o vinho. Apresenta boa capacidade antioxidásica 

devido à sua interação com as polifenoloxidases naturais 

do vinho, reduzindo a tendência oxidativa do vinho. 

Aplicação: Afinação de vinhos brancos, rosados e 

vinhos espumantes.

Dose: 1-8 g/hL

Embalagem: 1kg
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EASYOAK® 
TANINOS DE AFINAÇÃO

Origem Aumento 
da limpidez 

olfactiva

Estru-
tura

Adstrin-
gência

Suavi-
dade

Aro-
ma

Tipo de aroma

MAX Carvalho *** *** ** **** ***** Baunilha, doce, 
chocolate

FLAVOR Carvalho *** *** ** **** ***** Carvalho,
baunilha, mokad

COMPLEX Carvalho
+Uva

*** *** ** **** **** torrado, moca        
s

STRUCTURE Quebracho *** ***** ***** ** *** Madeira fresca

FRUIT Carvalho **** *** *** **** ***** Carácter frutado 
ddddd

FRESH Uva branca ***** *** ** ***** *** Frescura, uva 
fresca

WHITE 
FLOWER

Carvalho **** *** ** **** **** Frescura e notas 
florais

CREAMTOAST Carvalho **** *** * ***** **** Baunilha, moka, 
tostado

CREAMROUGE Uva tintas 
frescas

***** *** * ***** ***** Frutos
vermelhos

CREAMWHITE Uvas brancas 
frescas e 
árvores 
tropicais

***** ** * ***** ***** Fruta fresca, 
notas citrinas

ESCALA: MUITO BAIXO *, BAIXO **, MÉDIO ***, ALTO, ****, MUITO ALTO, *****

TANINOS PARA PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE

SAI TAN MAXPROTECT

Tanino complexo com elevada capacidade antioxidante, 

constituído por taninos gálico, elágico e catequínico, 

protege o vinho da oxidação química e enzimática.

Aplicações: Vinho branco, tinto e rosado.

Dose: 5-25 g/hL 

Embalagem: 1 kg e 10 kg

SAI TAN ANTIOX
Tanino gálico  com elevada atividade antioxidante, reforça 

a ação do sulfuroso e do ácido ascórbico. Retarda o 

escurecimento enzimático e a oxidação aromática do 

mosto, principalmente em vindimas com uvas botritizadas. 

Torna os vinhos menos suscetíveis à oxidação e retarda o 

envelhecimento do vinho.

Aplicações: Vinho branco, tinto e rosado.

Dose: 5-20 g/hL 

Embalagem: 1kg e 10 kg
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COADJUVANTES
BIOTÉCNICOS

A gama manoVANTAGE® é constituída por um conjunto 

de produtos de origem biológica que visam melhorar, 

complexar e otimizar a produção dos vinhos sob os 

pontos de vista qualitativo e económico. 

As manoproteínas contribuem para o volume de boca, 

doçura e envolvência dos vinhos além de poderem 

contribuir para a sua estabilidade tartárica e proteica.

Face à evolução tecnológica, a geração mais recente de 

manoproteínas não necessita de tempo de estágio, o que 

facilita a preparação dos vinhos e portanto a resposta 

dos enólogos à urgência do mercado em vinhos novos, 

macios e envolventes.

manoVANTAGE®Premium

Manoproteína 100% solúvel que confere doçura e volume 

de boca, imediatamente, sem aumentar a turbidez. 

Permite reduzir a sensação da adstringência dos vinhos 

tintos e melhorar a estabilidade dos vinhos brancos. 

Aplicação em pré-engarrafamento. 

Aplicações: Vinhos brancos, tintos e rosados em que se 

pretende melhorar o volume de boca e redondez antes 

do engarrafamento.

Dose: 0,5-5 g/hL  

Embalagem: 0,25 kg

manoVANTAGE®Soft

A associação de goma arábica hidrolisada com 

manoproteína 100% solúvel permitiu criar uma solução 

muito interessante que permite simultaneamente 

estabilizar e afinar o vinho. ManoVANTAGE®Soft 

manoVANTAGE®Soft R 

A associação de goma arábica Verek com forte poder 

estabilizante com manoproteína 100% solúvel, permitiu 

a obtenção de uma nova ferramenta de estabilização. 

manoVANTAGE®SOFT R permite simultaneamente 

reforçar a estabilidade da cor dos vinhos tintos e atenuar 

a sensação de adstringência e rugosidade. A presença 

da manoproteína permite incrementar o volume e 

cremosidade do vinho na boca, incrementando fortemente 

a qualidade do produto final.

Aplicações: Estabilização de vinhos e arredondamento de 

vinhos tintos. 

Dose: 80 a 200 mL/hL. Variável em função do grau de 

instabilidade do vinho tinto e necessidade de volume e 

arrendamento sensorial.

 Emb: 1 kg , 5 kg e 23 Kg

incrementa a sensação de volume e redondez do vinho, 

permitindo modular a sensação de acidez e adstringência, 

tornado o vinho muito suave e aveludado. O fato da goma 

arábica ser bastante hidrolisada e da manoproteína ser 

100% solúvel, permite a aplicação em pré-engarrafamento 

sem aumentar o índice de colmatagem.

Aplicações: Estabilização e afinamento de vinhos brancos, 

tintos e rosados.

Dose: 100-200 mL/hL

Embalagem: 1 kg, 5 kg e 23 kg
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manoVANTAGE®Natur

Paredes de levedura para aplicação 4 a 6 semanas antes 

do enchimento para aumentar o volume de boca e 

estabilidade proteica e tartárica do vinho.

Aplicações: Vinhos brancos, tintos e rosados para estágio 

longo em borras finas.

Dose: 10 a 50 g/hL

Embalagem: 1 kg

manoVANTAGE®Stage

Leveduras inativadas  ricas em manoproteínas e glutatião 

que permitem enriquecer o vinho em manoproteína, 

aumentando assim a sua estabilidade coloidal. Devido 

à sua capacidade antioxidante, permite preservar os 

aromas varietais e proteger a cor do vinho.

Aplicações: Vinhos brancos, tintos e rosados em que se 

pretende proteger o vinho das oxidações e melhorar o 

volume de boca e a estabilidade coloidal.

Dose: 20 a 40 g/hL 

Embalagem: 1 kg

manoVANTAGE®Evolution

Leveduras inativadas com ação enzimática ß-glucanase que 

reforça e acelera o processo de autólise natural, facilitando 

a libertação das manoproteínas. Contribui para uma 

melhoria sensorial significativa.

Aplicações: Vinhos brancos, tintos e rosados para estágio 

em borras finas.

Dose:  20 a 40 g/hL

Embalagem: 1 kg

manoVANTAGE®Citron

Polissacáridos 100% solúveis que incrementam notas 

de frescura e limpidez aromática. Permite aumentar o 

volume e redondez, devido à libertação imediata de 

manoproteínas.  

Aplicação: Vinhos brancos, tintos e rosés onde se pre-

tende realçar a frescura, melhorando simultaneamente o 

volume de boca.

Dose: 2-10 g/hL

Embalagem: 250 g

0	  
0,5	  

1	  
1,5	  

2	  
2,5	  

3	  
3,5	  
Frutado	  

Frutos	  
Vermelhos	  

Floral	  

Madeira	  
fresca	  

Tostado	  

Baunilha	  
Chocolate	  Acidez	  

Aroma	  boca	  
(	  madeira)	  

Adstringência	  

Volume	  
gustaDvo	  

Equilibrio	  
gustaDvo	  

Persistência	  

Testemunha	  

CHIPNATURE	  +	  
ManoEvoluDon	  (20g/hL)	  

CHIP NATURE (3g/L) + ManoEVOLUTION (20g/hL)

ENSAIO: DOC TINTO 2015 (13,3% VOL.)
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manoVANTAGE® Composição Tipo de 
vinho

Aplicação Dosagem Efeito

NATUR Paredes de 
levedura ricas em 
manoproteínas

Branco,
tinto e
rosado

Afinamento
(4 a 6 

semanas)
10-50
g/hL

Volume, 
suavidade, 
redondez

STAGE Paredes de 
levedura ricas em 
manoproteínas 
disponíveis

Afinamento
(3 a 4 

semanas)
20-40
g/hL

Volume, 
estabilidade, 

redondez

EVOLUTION Paredes de 
levedura ricas em 
manoproteínas 
disponíveis com 
+ enzima β-glu-
canase

Afinamento
(2 a 3 

semanas)
20-40
g/hL

Suavidade, 
elegância, 

volume

CITRON Polissacáridos de 
levedura 100% 
solúveis 

Pré-
engarrafamento 2-10

g/hL

Frescura, com-
plexidade,

volume

PREMIUM Polissacáridos de 
levedura 100% 
solúveis

Pré-
engarrafamento

0,5-5
g/hL

Volume, 
complexidade, 

suavidade,
limpidez

aromática

SOFT
(forma líquida)

Polissacáridos de 
origem vegetais
+ manoproteína

Pré-
engarrafamento

100-
200m
l/hL

Aveludado, 
suavidade, 
redondez

SOFT R
(forma líquida)

Polissacáridos de 
origem vegetal + 
manoproteína

Pré-
engarrafamento

80-200 
ml/hl

Estabilidade da 
cor, volume e 

suavidade
Tinto

Notas:
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CLARIFICANTES
PRODUTOS DE ORIGEM 100% VEGETAL

CLARMIX®Natur AF
Produto complexo resultante da mistura de proteínas 

vegetais para clarificação e remoção de compostos fenólicos.

Aplicações: Eliminação de compostos fenólicos em vinhos 

brancos e arredondamento de vinhos tintos.

Dose: 10-30 g/hL

Embalagem: 1 kg e 10 kg

CLARMIX®Green SL 

Clarificante complexo à base de proteínas de ervilha na 

forma líquida. Este clarificante permite a clarificação e 

remoção de compostos fenólicos, apresentando-se como 

alternativa às colas clássicas de origem animal (gelatina 

e albumina).  A sua forma líquida permite uma aplicação 

mais fácil e segura para o operador.

Aplicações: Clarificação e estabilização de vinhos brancos, 

tintos e rosados.

Dose: 30 a 150 mL/hL

Embalagem: 1 kg, 5 kg e 22 kg

CLARMIX®Green P SL 

Clarificante complexo à base de proteínas de batata de 

elevada pureza na forma líquida. CLARMIX®GREEN P SL 

é um clarificante que permite a clarificação e remoção 

de compostos fenólicos nos diversos tipos de vinhos. 

Apresenta-se como alternativa às colas clássicas de 

origem animal (gelatina e albumina). É importante a 

realização de ensaios prévios face à sua boa reatividade 

com os compostos fenólicos. A forma líquida permite uma 

aplicação mais fácil e segura para o operador.

Aplicações: Clarificação e estabilização de vinhos brancos, 

tintos e rosados.

Dose: 20-80 mL/hL

Embalagem: 1 kg, 5 kg e 20 kg

CLARMIX®Natur P AF
Clarificante de origem vegetal à base de proteína de 

batata. Apresenta boa eficiência na clarificação de mostos 

por flotação e tem boa capacidade de eliminação de 

compostos fenólicos. Indicado também para a produção 

de vinhos biológicos e mercados vegans.

Aplicações:Flotação e clarificação de vinhos.

Dose: 5 a 15g/hL em mostos brancos e rosados. 5 a 20g/

hL em vinhos brancos e rosados.

Embalagem: 1kg e 10kg

Notas:



CLARMIX®Combi AF

Produto complexo à base de PVPP, proteínas vegetais 

e celulose, para a clarificação de mostos e vinhos, 

assegurando uma boa remoção de compostos fenólicos 

oxidados e oxidáveis. Alternativa não alergénica ao 

caseinato de potássio.

Aplicações: Eliminação de compostos fenólicos oxidáveis 

e oxidados

Dose: 10-50 g/hL

Embalagem: 1 kg e 10 kg

PRODUTOS ALTERNATIVOS À CASEÍNA
E AO CASEINATO DE POTÁSSIO

CLARMIX®Fine AF

Produto complexo à base de bentonita, PVPP e proteínas 

vegetais. Excelente para clarificação e redução de cor em 

vinhos e mostos devido à transferência dos compostos 

fenólicos responsáveis   pela oxidação em vinhos brancos. 

Também tem uma ação desproteinizadora.

Aplicações: Clarificação e desproteinização de vinhos.

Dose: 30-80 g/hL

Embalagem: 1 kg e 10 kg

Notas:
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GELATINAS SÓLIDAS

SAIstab®GS

Gelatina sólida de elevado peso molecular. SAIstab®GS 

combina-se facilmente com substâncias adstringentes 

polifenólicas. SAIstab®GS é aconselhada para o 

tratamento quer de vinhos tintos em que se pretende 

reduzir adstringência sem alterar o equilíbrio gustativo, 

quer em vinhos brancos estruturados.

Aplicações: Clarificação e estabilização da cor de vinhos 

tintos de qualidade

Dose: 4-10 g/hL mosto; 2-5 g/hL vinho branco; 5-20 g/

hL vinho tinto

Embalagem: 1 kg e 25 Kg

SAIstab®GS200

Gelatina sólida de elevado peso molecular. 

SAIstab®GS200 apresenta elevada força em gel, o que 

permite estabilizar os vinhos sem eliminar fortemente 

os compostos fenólicos. Deste modo, SAIstab®GS200 é 

aconselhada para o tratamento de vinhos tintos reserva 

e vinhos licorosos em que se pretende estabilizar sem 

alterar o equilíbrio coloidal e gustativo. 

Aplicações: Clarificação e estabilização da cor e 

arredondamento de vinhos tintos de alta qualidade e 

licorosos

Dose: 4-10 g/hL mosto; 2-5 g/hL vinho branco; 5-20 g/

hL vinho tinto

Embalagem: 1 kg

SAIstab®GST

Gelatina sólida derivada de forte hidrólise ácida que 

permitiu a obtenção de uma gelatina atomizada com forte 

capacidade de interação fenólica. SAIstab®GST é uma 

gelatina especialmente recomendada para a eliminação 

de grandes cargas fenólicas. É por isso indicada para 

vinhos de prensa ou muito adstringentes.

Aplicações: Clarificação de vinhos muito adstringentes e 

vinhos de prensa

Dose: 2-5 g/hL vinho branco; 10-20 g/hL vinho tinto

Embalagem: 1kg e15 kg
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SAIstab®G30
Gelatina líquida a 30% que deriva da hidrólise parcial 

de tecidos de origem animal. SAIstab®G30 permite uma 

rápida ação estabilizante e clarificante em todos os tipos 

de vinho. Quando usada em vinhos tintos e rosados 

reduz a adstringência proporcionando um vinho mais 

equilibrado e macio.

Aplicações: Clarificação de vinhos brancos, rosados

e tintos medianamente adstringentes. Flotação.

Dose: 10-20 mL/hL mosto; 5-15 mL/hL

vinho branco; 15-50 ml/hL vinho tinto 

Embalagem: 1 Kg, 5 Kg e 25 kg

SAIstab®G50
Gelatina líquida a 50% que deriva da hidrólise parcial 

de tecidos de origem animal. SAIstab®G50 permite uma 

rápida ação estabilizante e clarificante em todos os tipos 

de vinho. SAIstab®G50 atua principalmente sobre os 

taninos mais agressivos e adstringentes sendo por isso 

indicada, sobretudo para vinhos tintos jovens, vinhos 

de prensa ou vinhos brancos produzidos com as últimas 

frações de mosto de prensa.

Aplicações: Clarificação de vinhos tintos com alguma 

adstringência

Dose: 10-20 ml/hL mosto 5-15 ml/hL

vinho branco 15-50 ml/hL vinho tinto

Embalagem: 1 Kg, 5 kg e 25 kg

GELATINAS LÍQUIDAS

CLARIFICANTES
ORGÂNICOS

SAIstab®EG

A albumina de ovo é um dos melhores agentes 

clarificantes para vinhos tintos. Tem baixa interação 

com a matéria corante, eliminando no entanto, frações 

da matéria corante oxidadas, que poderiam mais tarde 

precipitar na garrafa. SAIstab®EG deve ser utilizado 

especificamente em vinhos produzidos a partir de uma 

maceração sobrecarregada ou da vinificação de uvas 

com um elevado teor de polifenóis tânicos, eliminando 

assim características desagradáveis como o amargo e a 

adstringência.

Aplicações: Clarificação e arredondamento de tintos de 

qualidade

Dose: 5-15 g/hL para vinhos estagiados em barrica

20-40 g/hL para vinhos altamente tânicos

Embalagem: 1 kg

SAIstab®FISH

É produzida pela hidrólise parcial de tecidos conjuntivos 

(pele) de peixe a fim de obter uma cola muito delicada 

adequada para a clarificação de vinhos brancos e rosados. 

A sua capacidade de floculação é ideal para clarificações 

difíceis eliminando o gosto amargo e refinando o 

vinho antes da estabilização tartárica. Melhora ainda a 

filtrabilidade e o perfil aromático do vinho. 

Aplicações: Clarificação de vinhos brancos e rosados. 

Arredondamento de tintos e eliminação de carácter 

amargo.

Dose: 2-5 g/hL para uma leve clarificação ou acabamento 

5-15 g/hL para uma grande ação de clarificação

Embalagem: 1 Kg
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CLARIFICANTES
INORGÂNICOS

SAIstab®BENTOPREMIUM

É uma bentonite sódica activada. É extraída de matérias 

primas de elevada pureza. Passa por um processo de 

ativação visando a melhoria da sua capacidade natural 

de dispersão e de formação de um coloide carregado 

negativamente. SAIstab®BENTOPREMIUM é caracterizada 

por uma alta ação desproteinizante, baixa dosagem 

e consequentemente baixo volume de depósito. A 

dissolução é fácil e contém poucas substâncias inertes.

Aplicações: Estabilização proteica. Clarificação de vinhos 

brancos, tintos e rosados. Prevenção do gosto de luz.

Dose: 10-40 g/hL 

Embalagem: 1 kg e10 Kg

BENTONITES

SAIstab®BENTOMDP

É uma bentonite sódica ativada constituída por 

montmorilonite pura, com uma elevada capacidade 

de hidratação. Forma um gel suave e homogéneo. 

É adequada para vinhos brancos e tintos destinados 

à clarificação e estabilização proteica, mas também 

indicada para os mostos antes de inoculação ou durante 

fermentação.  SAIstab®BENTOMDP é caracterizada por 

alta ação desproteinizante, fácil dispersão, volumes de 

depósito reduzidos, absorção de polifenóis e remoção de 

enzimas especialmente oxidativas.

Aplicações: Estabilização proteica. Clarificação de vinhos 

brancos, tintos e rosados.

Dose: 20-150 g/hL

Embalagem: 1kg e 25 Kg

SAIstab®BENTORAPID 

SAIstab®BENTORAPID é uma bentonite sódica ativada 

de rápida hidratação (1 a 2 horas) que permite encurtar 

o tempo de hidratação.  Apresenta elevada capacidade 

de dispersão, o que potencia o seu poder clarificante. 

Associada ao bom poder clarificante, apresenta um 

bom poder estabilizante, nomeadamente ao nível da 

estabilização proteica.

Aplicações: Estabilização proteica e clarificação de mostos 

e vinhos brancos, tintos e rosados. 

Dose: 10 a 50 g/hL 

Emb: 1 kg e 10 kg

SAIstabBENTO®CL S

Bentonite cálcica de elevada pureza. Apresenta boa 

dispersão e poder clarificante. Para além da boa 

capacidade desproteinizante, apresenta uma excelente 

compactação e baixo volume de borras. . Resumindo o 

tratamento com a SAIstab BENTO CL S resulta em boas 

clarificações, associadas as baixas perdas de vinho.

Aplicações: Clarificação e estabilização de todos tipos 

de vinhos.

Dose: 30 a 120 g/hL

Embalagem: 1 kg e 25 kg
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SAIstab®SIL

É uma solução coloidal de gel de sílica com carga 

electronegativa, particularmente adequada para a 

clarificação de mostos, vinhos, mostos concentrados e 

mostos dessulfitados. O uso de SAIstab®SIL elimina as 

leveduras indígenas e contribui para a rápida remoção de 

enzimas responsáveis pela oxidação dos mostos. Durante 

SAIstab®PVPP

Polivinilpolipirrolidona (PVPP) pura. Elimina compostos 

fenólicos oxidados e oxidáveis pelo que é indicado 

para eliminar e prevenir oxidações. Eficaz no tratamento 

preventivo e curativo do pinking nos vinhos brancos. Pode 

também ser usado para atenuar a sensação de secura e 

adstringência de alguns vinhos tintos.

Aplicações: Eliminação de compostos fenólicos oxidados 

e oxidáveis e prevenção de pinking.

Dose: 10-80 g/hL

Embalagem: 1kg e 20kg

PVPP

SAIstab®PVPP GR 

SAIstab®PVPP GR apresenta elevada performance na 

remoção de compostos fenólicos oxidados e oxidáveis. 

A sua forma granulada facilita o manuseamento e 

utilização por parte do operador, não comprometendo 

a sua elevada performance. Indicado para a vinificação e 

estabilização fenólica de brancos e rosados e na redução 

da adstringência em tintos. 

Aplicações: Eliminação de compostos fenólicos oxidados 

e oxidáveis e prevenção de pinking.

Dose: 10-80 g/hL 

Embalagem:1kg e 25kg

a estabilização proteica, SAIstab® SIL contribui para uma 

rápida eliminação das borras, aumentando a estabilidade 

coloidal do vinho e a sua filtrabilidade.

Aplicações: Clarificação de vinhos brancos, tintos e 

rosados. Altamente eficaz quando associado com a 

gelatina líquida SAIstab®G30 ou SAIstab®G50.

Dose: 40-100 mL/hL

Embalagem: 1 Kg, 5Kg, 25 Kg e 1200 kg

GEL DE SÍLICA
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SAIstab®CARBO S
É um carvão vegetal ativado com bom poder 

descorante devido à elevada área superficial e volume 

de mesoporos. Apresenta-se na forma de pelete o que 

facilita a preparação do carvão sem levantamento de 

poeiras lesivas para os operadores. Boa capacidade 

de adsorção de compostos fenólicos de elevado peso 

molecular.

Aplicações: Descoloração de mosto e vinho.

Dose: 50 g/hL (redução de 25% da cor); 70 g/hL (redução 

de 50% da cor) e 100 g/hL (remoção de 60% da cor).

Emb: 0,5 kg e 10 kg

CARVÕES

SAIstab®CARBO HP
Carvão de altíssimo poder descorante, mesmo em doses 

baixas. Tempo de contato baixo, e grande afinidade com 

os compostos fenólicos. Remove a cor de forma rápida 

e eficiente.

Aplicação: Descoloração de mosto e vinho. Produção de 

vinhos base espumante e de “Blanc de Noir”.

Dose: 10-100 g/hL

Embalagem: 0,5 e 20 kg

Notas:
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SUPRAGUM®

É uma solução de goma arábica Verek filtrada e 

purificada proveniente de um processamento específico. 

SUPRAGUM® desempenha um papel de proteção coloidal, 

uma vez que, é caracterizada por uma ação anticoagulante, 

particularmente contra os polifenóis nos vinhos tintos e 

proteínas nos vinhos brancos. Quando adicionada aos 

vinhos, evita depósitos e turvação, contribuindo para a 

suavidade e efeito aveludado, tanto em vinhos brancos, 

como em tintos.

Aplicações: Estabilização coloidal de vinhos brancos, tintos 

e rosados. Estabilização da matéria corante, atenuação da 

adstringência e aumento do volume de boca.

Dose: 20-150 mL/hL

Embalagem: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg, 240 kg e 1100 kg

Tambem disponível na forma desidratada SUPRAGUM®DRY

Ensaio comparativo da ação de 
SUPRAGUM® (100mL/hL) sobre um 
vinho tinto com a cor instável

ESTABILIZANTES
GOMA ARÁBICA

SWEETGUM®

Goma arábica Seyal (cadeia curta) purificada e micro-

filtrada. A adição de SWEETGUM® a vinhos previamente 

colados e filtrados permite melhorar a estabilidade coloidal 

prevenindo assim as casses férrica e cúprica. Permite 

refrescar os aromas do vinho, atenuando as notas mais 

pesadas e evoluídas associadas à evolução oxidativa do 

vinho. A adição de SWEETGUM® ao vinho traduz-se num 

melhoramento organolético significativo (doçura, redondez 

e volume de boca). SWEETGUM® apresenta excelente 

filtrabilidade mesmo em doses elevadas. 

Aplicações: Estabilização coloidal de vinhos brancos, tintos e 

rosados. Melhoramento organoléptico significativo.

Dose: 30-200 mL/hL        

Embalagem: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg, 240 kg e 1100 kg 

Também disponível na forma  desidratada SWEETGUM®DRY

Equipamentos: Disponibilidade de bombas 
doseadoras proporcionais (informação técnica e preço 
sob consulta)
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BALANCEGUM®

Goma arábica resultante de um processo de hidrólise 

que visa obter uma goma capaz de proporcionar um 

grande equilíbrio sensorial, e grande estabilidade 

coloidal e sensorial. Permite atenuar a adstringência em 

vinhos tintos e melhorar o volume de boca e doçura em 

vinhos brancos.

Aplicações: Estabilização coloidal e melhoramento 

sensorial de vinhos brancos, tintos e rosados.

Dose: 30-200 mL/hL   

Embalagem: 1 Kg, 5 Kg, 25 kg, 240 kg e 1100 kg

Notas:

SUPRAGUM®Filtra

Goma arábica do tipo Verek destinada, essencialmente, 

à estabilização de vinhos tintos e rosados. Apresenta 

uma excelente filtrabilidade, associada ao elevado poder 

de estabilização da matéria corante. Permite melhorar 

o volume de boca dos vinhos tratados, atenuando a 

sensação de adstringência, tornando os vinhos mais 

suaves e com maior volume de boca.

Aplicações: Estabilização coloidal de vinhos brancos, 

tintos e rosados. Boa filtrabilidade e melhoria sensorial 

dos vinhos tratados.

Dose: 30-200 ml/hL

Embalagem: 1 kg, 5 kg, 25 kg, 240 kg e 1100 kg
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SAIstab®META

Ácido metatartárico produzido sob modernas técnicas de 

fabrico, pelo que é puríssimo com cor branco creme, odor 

neutro e sabor ligeiramente acídulo, facilmente solúvel. 

Quando adicionado ao vinho previne o crescimento de 

cristais de bitartarato de potássio, tornando assim o vinho 

estável contra as precipitações tartáricas. 

Aplicações: Estabilização tartárica de vinhos brancos, 

tintos, rosados e espumantes.

Dose: 5-10 g/hL, dose máxima legal 100 mg/L.

Embalagem: 1 kg

*disponível em embalagens de 0.5 kg (vácuo) SAIstab META VC

SAIstab®KHT

Bitartarato de potássio micronizado (cerca de 40µm), de 

elevada pureza, que permite reduzir significativamente o 

tempo necessário para a estabilização tartárica dos vinhos 

pelo frio. 

Aplicações: Estabilização tartárica dos vinhos.

Dose: 20-400g/hL       

Embalagem: 1 Kg e 25 kg

SAIstab®CMC

É um estabilizante à base de carboximetilcelulose de sódio, 

disponível em solução aquosa 10%. Previne a formação 

e crescimento dos cristais de bitartarato de potássio. 

Em condições normais garante a estabilidade tartárica 

durante 3 a 4 anos. Apresenta uma boa capacidade de 

baixar a condutividade dos vinhos, mantendo uma boa 

filtrabilidade.

Aplicações: Estabilização tartárica de vinhos brancos e 

espumantes.

Dose: Até 100 mL/hL, . Dose máxima legal (100 mg/L)

Embalagem: 1 Kg, 5 Kg, 25 kg, 220 kg e 1100 kg

 SORBATO DE POTÁSSIO

Produto com elevada pureza e baixo impacto sensorial. 
Garante a estabilização microbiológica de vinhos brancos 
e rosados quando associado a boas práticas de filtração e 

sulfitação em pré-engarrafamento.

Aplicações: Estabilização microbiológica de vinhos 

brancos e rosados.

Dose: 5-27 g/hL (27 g/hL garantem dose máxima legal de 

200 mg/L em ácido sórbico)

Embalagem: 1 kg e 25 kg

ESTABILIZAÇÃO TARTÁRICA

ANTIMICROBIANO

SAIstab®CA 

Tartarato de potássio neutro na forma racémica ideal 

para o tratamento de vinhos com elevado teor de cálcio, 

devido ao seu mecanismo de ação que consiste na troca 

cálcio-potássio. Após o tratamento com SAIstab®CA, o 

vinho deve ser sujeito a frio para ocorrer a precipitação 

dos tartaratos adicionados. 

Aplicação: Diminuir a concentração de cálcio no vinho 

evitando a sua precipitação.

Dose: SAIstab®CA deve ser 5 vezes superior à dose de 

cálcio que se pretende reduzir. Por exemplo, para reduzir 

100 mg/L de cálcio é necessário adicionar 500 mg/L de 

SAIstab®CA. 

Embalagem: 1kg

NEW

Vino 1:

Vino 2:

C
A

L
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VINHOS BIOLÓGICOS
- SAIBIO -

SAIstab®BIO K

Goma arábica Verek proveniente de matéria-prima 

com certificação BIO. Esta goma apresenta elevado 

poder estabilizante da matéria corante dos vinhos 

tintos, atenuando simultaneamente a sua adstringência, 

tornando os vinhos suaves e redondos.

Aplicações: Vinhos tintos

Dose: 40-200 ml/hL

Embalagem: 1kg, 5 kg, 25 kg, 230 kg e 1100 kg

SAIstab®BIO S

Goma arábica Seyal proveniente de matéria-prima com 

certificação BIO, que permite estabilização coloidal 

e melhoramento sensorial de vinhos. A sua elevada 

filtrabilidade permite a sua fácil aplicação, evitando 

subidas do índice de colmatagem, o que facilita a 

posterior microfiltração do vinho.

Aplicações: Vinhos brancos, rosados e tintos.

Dose: 40-200 ml/hL

Embalagem: 1 kg, 5 kg, 25 kg, 230 kg e 1100 kg

CLARIFICANTES
CORRETIVOS

ELIMINAR REDUZIDOS

CLEANAROM

Produto à base de citrato de cobre. Permite eliminar o 

sulfídrico (H2S), monomercaptanos e outros compostos 

sulfurados , e consequente expressar o aroma do vinho 

encoberto pelos off-odors sulfurados.

Aplicação: Eliminar o cheiro a sulfídrico, 

monomercaptanos e outros compostos sulfurados 

perceptíveis. 

Dose: 5-20 g/hL

Embalagem: 1 kg

CLEANAROM SL

Produto à base de sulfato de cobre. Permite rapidamente 

eliminar o sulfídrico (H2S) e monomercaptanos, sem ser 

necessário a trasfega do vinho, processo que pode oxidar o 

sulfídrico a mercaptanos e outros compostos sulfurados mais 

pesados, extremamente difíceis de eliminar. 

Aplicação: Eliminar odor a sulfídrico e monomercaptanos.

Dose: 10-20 mL/hL

Embalagem: 1 kg e 5 kg
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CLEANBRETT

Coadjuvante à base de carvão, especialmente selecionado 

para reduzir o caráter fenólico (4-etilfenol e o 4-etil-guaiacol). 

Respeita a cor e estrutura do vinho. 

Aplicação: Vinhos com fenóis voláteis.

Dose: 10-60 g/hL (suficiente na maioria dos casos)

Embalagem: 1 e 25 kg 

ELIMINAR A GEOSMINA

CLEANAROM G

Produto à base de parede de levedura e carvão ativado 

com alto poder absorvente que permite eliminar graves 

defeitos aromáticos, preservando o mais possível a fração 

aromática positiva do vinho. Aromas do tipo terra, bafio, 

mofo, fungo geosmina podem ser eliminados total ou 

parcialmente com o CLEANAROM G.

Aplicações: Remoção de defeitos aromáticos.

Dose: 20-80 g/hL

Embalagem: 1 kg

PREVENIR / REMOVER CARÁTER FENÓLICO

SAIstab®BRETTOUT F

Antimicrobiano na forma líquida à base de quitosano de 

origem fúngica com elevado grau de desacetilação e taninos, 

que permite prevenir a contaminação microbiológica de 

vinhos tintos com a levedura Dekkera/Brettanomyces que 

é responsável pelo defeito olfativo conhecido por “Brett 

character” (couro, suor de cavalo e carácter animal). Pode 

ser usado desde o final da FML para prevenir a proliferação 

da levedura e respetiva contaminação do vinho.

Aplicação: Evitar a proliferação da levedura Dekkera/

Brettanomyces em vinhos tintos.

Dose: 100-200mL/hL (200 ml/hL garantem a dose 

máxima legal de 10 g/hL de quitosano)

Embalagem: 1kg e 25 kg.

SAIstab®BRETTOUT T

A Dekkera/Brettanomyces é uma levedura de contaminação 

que provoca um grave defeito sensorial conhecido por 

“Brett character” devido ao aparecimento do 4 etilfenol e 

4-etilguaiacol no vinho que têm um cheiro a couro, suor de 

cavalo, animal, afetando gravemente a qualidade sensorial 

dos vinhos tintos. Neste sentido a SAI disponibiliza aos seus 

clientes SAIstab®BRETTOUT T, uma solução complexa 

e sinérgica à base de quitosana de origem fúngica de 

elevada pureza e de taninos enológicos, que atua de 

forma preventiva, evitando a proliferação da levedura no 

vinho e contaminação do vinho.

Aplicação: Evitar o desenvolvimento da levedura 

Dekkera/Brettanomyces em vinhos tintos.

Dose: 5-12 g/hL

Embalagem: 60g e 120g 

NEW

TF – Vinho contaminado com 4-EF (1500 µg/L) e 4-EG (300 
µg/L), LPO – limite de perceção olfativo (Ensaios - 100 g/hL).
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Corretor de acidez para vinhos tintos à base de ácido 
tartárico e lático. Permite corrigir a acidez de forma rápida e 
segura, melhorando simultaneamente o equilíbrio e frescura 
do vinho. 

Aplicação: Correção de acidez de vinhos tintos.

Dosagem: 20-300 ml/hL em mosto e vinho.
Embalagem: 1 Kg, 5 Kg, 25 kg, 200 kg, e 1000 kg

CONTROLACID
Corretor de acidez complexo líquido destinado, sobretudo 

à correção ácida de mostos composto por ácido tartárico, 

málico e láctico. CONTROLACID tem grande poder 

acidificante, permitindo baixar o pH, o que garante uma 

maior estabilidade microbiológica do vinho e equilíbrio 

sensorial.

Aplicações: Acidificar mosto e vinho

Dosagem: 20-300 ml/hL em mosto e vinho. 

Embalagem: 1 Kg, 5 Kg, 25 kg, 200 Kg e 1200 kg

FIXACID

CORRETORES DE ACIDEZ

CONTROLACID R

TARTÁRICO MÁLICO LÁTICO CÍTRICO

Fórmula química C4H6O6 C4H6O5 C3H6O3 C6H8O7

Massa molar (g/mol) 150,1 134,09 90,08 192,12

pka1 3,01 3,46 3,81 3,15

pka2 4,05 5,05 --- 4,77

pka3 --- --- --- 6,40

Subir acidez fixa em 1 g/L 1 g/L 0,89 g/L 1,20 g/L ---

Sabor ácid. 
salgado

ácid. 
verde

ácid. 
amanteigado

ácid. fres-
co / citrino

Limite máximo legal (g/L)  mosto
  1,5 g/L

mosto
1,34 g/L

mosto
 1,8 g/L

até 
1 g/L

(contando que é o único acidificante) vinho  - 2,5 
g/L

vinho - 2,23 
g/L

vinho - 3,0 
g/L

 vinho
+cítrico 
adic.)

Corretor de acidez complexo, líquido, composto por 

ácido málico, láctico e cítrico. FIXACID contribui de forma 

significativa para a frescura organolética dos vinhos, 

permitindo obter uma acidez fresca e vibrante.

Aplicações: Acidificar o vinho

Dosagem: 20-250 ml/hL.  

Embalagem: 1 Kg, 5 Kg, 25 kg, 250 Kg e 1200 kg

Notas:
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ESPUMANTES

manoVANTAGE®Perlage

Conjugação de manoproteína solúvel, levedura inativa e 

tanino gálico que permitem a melhoria significativa do 

volume de boca e untuosidade do vinho. A capacidade 

antioxidante do tanino gálico protege o aroma e dá 

frescura ao vinho. O enriquecimento do vinho em 

manoproteínas permite a obtenção de uma borbulha mais 

fina e persistente.

Aplicações: Vinho base para espumantes (tiragem)

Dosagem: 5 a 10g/hL

Embalagem: 1Kg

Equilibrium M

Solução de glucose e frutose a 850g/L

Aplicações: Licor de tiragem em vinhos espumantes

Dosagem: De acordo com o efeito pretendido

Embalagem: 1,3 Kg (1L), 6,5 Kg (5L), 26Kg (20L), 86Kg 

(65L), 286Kg (220L) e 1300 kg (1000L)  

A SAI dá suporte à produção de espumante 

através da realização de teste de estabilidade 

no vinho base, ensaios de espumantização, 

preparação do licor de tiragem, afinação 

e preparação do licor de expedição. Mais 

informações consultar flyer da Gama Champ 

especifica para a produção de espumantes.

TARTÁRICO MÁLICO LÁTICO CÍTRICO

Fórmula química C4H6O6 C4H6O5 C3H6O3 C6H8O7

Massa molar (g/mol) 150,1 134,09 90,08 192,12

pka1 3,01 3,46 3,81 3,15

pka2 4,05 5,05 --- 4,77

pka3 --- --- --- 6,40

Subir acidez fixa em 1 g/L 1 g/L 0,89 g/L 1,20 g/L ---

Sabor ácid. 
salgado

ácid. 
verde

ácid. 
amanteigado

ácid. fres-
co / citrino

Limite máximo legal (g/L)  mosto
  1,5 g/L

mosto
1,34 g/L

mosto
 1,8 g/L

até 
1 g/L

(contando que é o único acidificante) vinho  - 2,5 
g/L

vinho - 2,23 
g/L

vinho - 3,0 
g/L

 vinho
+cítrico 
adic.)
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SAISTAB®FAST L

Clarificante líquido que permite a clarificação em garrafa após 

a 2ª fermentação. A sua ação rápida de aglomeração dos 

sólidos obtidos na segunda fermentação (essencialmente 

leveduras) permite uma remuage rápida e a obtenção de 

vinhos limpos e brilhantes.

Dose de aplicação: 15 a 50 mL/hL em vinhos brancos e 

rosados e 30 a 400 mL/hL em vinhos tintos.

Emb. 1, 5, 25, 240 e 1000 kg

SAISTAB®BENTOFAST

É uma bentonite selecionada especificamente para a 

clarificação do vinho em garrafa. Apresenta baixa capacidade 

desproteinizante para não afetar a “mousse” do vinho, 

devido à remoção de proteínas. Permite criar um depósito 

consistente e compacto com pouca aderência à garrafa. 

Pode ser utilizada para remuage manual ou em giropaletes.

Dose de aplicação: 2 a 3 g/hL

Emb. 1 kg

SAI TAN MOUSSE L

Mistura de taninos soba forma líquida que permite uma fácil 

aplicação na tiragem. Estes taninos apresentam elevada 

capacidade antioxidante, protegendo o vinho durante 

as operações de enchimento. Permite simultaneamente 

aumentar a estrutura e capacidade espumante do futuro 

espumante, acabando por auxiliar a clarificação do vinho 

após a segunda fermentação.

Dose de aplicação: 60 mL/hL

Emb. 1 kg

manoVANTAGE®CREMANT

Manoproteína 100% solúvel que permite dar incrementar o 

volume e persistência do vinho na boca. Devido ao aumento 

da cremosidade do vinho, aumenta a sensação de doçura e 

suavidade do vinho, atenuando a sensação de acidez, por 

vezes agressiva de alguns espumantes.

Dose de aplicação: 1 a 3 g/hL

Emb. 250 g

manoVANTAGE® 
FRESHMOUSSE

Conjugação de manoproteínas e bases azotadas 100% 

solúveis que permitem realçar a frescura, aumentando o 

volume de boca do vinho. Indicado na afinação de vinhos 

espumantes que na preparação final sem apresentem um 

pouco “cansados” e com falta de frescura e de volume de 

boca.

Dose de aplicação: 1 a 5 g/hL

Emb. 250 g

Suporte técnico (SAILAB): Possibilidade de 

formação, ensaios laboratoriais de estabilidade 

e fermentiscibilidade de vinho base. Definição e 

afinamento de licor de tiragem e expedição.
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SULFITANTES

SOLFOX®6
Solução de bissulfito de potássio a 60 g/L de SO2. Solução 

com pouco cheiro o que permite uma adição mais segura 

para o operador sem prejuízo da sua eficácia.

Aplicações: Sulfitações diversas de mostos e vinhos

Dose :10 mL/hL – aportam para cerca de 6 mg/L de SO2 

Embalagem: 1 Kg, 5 kg, 20 kg, 240 kg e 1000 kg

SOLFOX®15
Solução de bissulfito de potássio a 150 g/L de SO2, que 

permite uma adição prática e segura para o operador. A 

solução apresenta pouco cheiro. 

Aplicações: Sulfitação de mostos e vinhos 

Dose: 10 mL/hL – aportam para cerca de 15 mg/L de SO2  

Embalagem: 1 kg, 5 kg, 20 kg, 250 kg e 1000 kg

SOLFOX®MBP

Metabissulfito de potássio puro. Permite fazer a sulfitação 
segura quanto ao teor pretendido de dióxido de enxofre, 
sem o cheiro habitual.

Aplicações: Sulfitação de mostos e vinhos 
Dose: Consoante o objectivo. Para obter 10 mg/L de 
SO2 é necessário aplicar 1,8 g/hL de SAIstab®MBP.   
Embalagem: 1 kg e 25 kg

SOLFOX®REDOX S
O vinho devido à sua composição química rica em compostos 
fenólicos, metais (ferro e cobre), atividade enzimática e 
exposição química ao oxigénio pode oxidar bastante. Tal facto 
contribui para a perda da frescura e intensidade aromática, 
acompanhadas muitas vezes de alterações cromáticas. 
SOLFOX REDOX S à base de metabissulfito de potássio e 
ácido ascórbico permite baixar rapidamente o potencial redox 
do vinho. Quando aplicado próximo do enchimento do vinho, 
permite proteger o vinho da oxidação e aumentar a sua “shelf 
life” em garrafa.

Aplicações: Vinhos brancos, tintos e rosados (especialmente 
nos vinhos com maior necessidade de proteção antioxidante, 
como os vinhos brancos e rosados)
Dose: 10 g/hL (garantem aproximadamente 28 mg/L de SO2 
e 50 mg/L de ácido ascórbico)

Embalagem: 1 kg

SOLFOX®MEF
(MEF2, MEF5, MEF50, MEF100, MEF400)

Metabissulfito de potássio efeverescente que permite 
uma rápida dispersão e homogeneização do sulfuroso, 
nas barricas e vasilhas de diferentes tamanhos. 

Aplicações: Sulfitação de mostos e vinhos 

Embalagem: SOLFOX®MEF 2 e SOLFOX®MEF 5 estão 

disponíveis em pastilhas que contêm 2 e 5g de SO2, 

respetivamente.  SOLFOX®MEF 50 está disponível em 

embalagens de 125g que contêm 50g de SO2. SOLFOX®MEF 

100 está disponível em embalagens de 250g que contêm 

100g de SO2. SOLFOX®MEF 400 está disponível em 

embalagens de 1kg que contêm 400g de SO2.

Notas:
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FILTRAÇÃO

TERRAS
DE FILTRAÇÃO

Embalagem:
Sacos de 22,7 Kg

FILTERAID CEL Coadjuvantes de filtração especiais que em conjunto com as terras diatomáceas 

tradicionais, permitem uma grande melhoria no processo de filtração do vinho.

Embalagem:
Sacos de 12.5 Kg

SAI FILTER Placas de filtração de elevada qualidade que permitem uma grande melhoria no 

processo de filtração do vinho. Estão disponíveis em 20x20cm, 40x40cm e 60x60cm.

Embalagem:

Placas 20x20 –
Pacotes de 25 unidades  

Placas 40x40 –
Caixas de 100 unidades

Placas 60x60 –
Caixas de 100 unidades

SAI Filter Filtração Porosidade (μm)

F0 Desbaste 7.00 - 11.00

F1 Clarificante muito larga 3.50 - 5.00

F3 Clarificante larga 2.50 - 3.50

F5 Clarificante média 2.00 - 3.00

F7 Clarificante fina 1.00 - 2.25

F10 Clarificante muito fina 0.80 - 1.00

FS1 Redução de germes 0.60 - 1.00

FS2 Esterilizante 0.40 - 0.60

FS3 Esterilizante 0.25 - 0.45

FS4 Super esterilizante 0.04 - 0.20

TIPO 4200 SPEEDPLUS SPEEDFLOW SUPERAID

COR BRANCA BRANCA ROSA ROSA

APLICAÇÃO DESBASTE MÉDIA MÉDIA FINA ACABAMENTO

TIPO FILTERAID CEL L FILTERAID CEL S

COR BRANCA ROSA

APLICAÇÃO MÉDIA ACABAMENTO
SAI

MICROFILTER
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Referência Filtração Porosidade (μm)

L0 Clarificante muito larga 2.5 - 3.5

L1 Clarificante larga 2.0 - 3.0

L2 Clarificante média 1.0 - 2.2

L3 Clarificante fina 0.8 - 1.0

LS1 Redução de germes 0.6 - 0.8

LS2 Esterilizante 0.4 - 0.6

SAI
FILTER PACK L

Módulos lenticulares de elevada qualidade e rendimento.

Estão disponíveis em formato de 16 x 12 polegadas e 16 x 16 polegadas.

SAI
MICROFILTER

Cartuchos de filtração de elevada qualidade para a filtração de águas e vinhos. Estão 

disponíveis inúmeras possibilidades de tamanho, encaixe dos cartuchos, porosidade 

e materiais filtrantes. 

A sua resistência térmica e a elevada capacidade de retenção são garantia de um 

bom desempenho.

Referência Construção Aplicação Teste
integridade

VINO PF-PP Polipropileno Pré-filtração X

VINO HPF-PP Nano fibras polipro-
pileno

Pré-filtração X

VINO PFT-PES Polietersulfona e 
borosilicato

Pré-filtração/
Filtração final

Sim

VINO FF-PES+ Polietersulfona Filtração final Sim

AQUA PF-BS Polipropileno e 
borosilicato

Pré-filtração X

AQUA FF-PES Polietersulfona Filtração final Sim

Embalagem  individual

Estão disponíveis 
cartuchos para aplicações 
especiais, nomeadamente 
para a filtração de vapor.

Para mais informações, 
consulte a nossa página ou 

contacte a nossa equipa

Equipamentos de Filtração: Preço de housings e paletes de filtração (informação técnica e preços sob consulta)
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VINO DET L
Detergente alcalino forte para eliminação de incrustações 
de tártaro

Dose: 1-5%

Embalagem: 28 kg e 1200 kg

OXONIA ACTIVE
Desinfectante à base de ácido paracético a 5 e 15%
 
Dose: 0.2-0.5%, consoante o produto a aplicar 

Embalagem:
Oxonia 15% - 21 Kg 
Oxonia 5%- 1050, 220 e 21 Kg;

VINO MAX
Espuma alcalina forte para eliminação de incrustações 
de tártaro

Dose: 3-8%

Embalagem: 22 Kg

HIGIENE
NA ADEGA

Falar em produção de qualidade é impossível sem falar na qualidade da higiene na Adega. A SAI oferece uma ampla 
gama de produtos e equipamentos especialmente desenvolvidos para a industria vinícola, capazes de executar o mais 
exigente programa de higiene. Paralelamente, ajuda na implementação do plano de higiene e controlo microbiológico 
sistemático devido ao suporte do seu laboratório.
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VINO OXI
Branqueador/ desinfectante sem cloro

Dose: 1-10 % 

Embalagem: 
21 kg

LUBODRIVE AT
Lubrificante sintético

Dose: 0.1-0.4% 

Embalagem: 
20 kg

LANÇA LS12
Adaptador e lança de espuma para máquinas de alta 
pressão. A sua utilização permite a aplicação de produtos 
químicos sob a forma de espuma a partir de máquinas 
de alta pressão de água. Pode funcionar até ao máximo 
de  130 bar. Apresenta válvula reguladora da qualidade 
de espuma.
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MOBY FOAM
Unidade móvel para a limpeza de pequenas áreas de 
produção nas indústrias de alimentação e bebidas.
• Tanque de 95 litros
• Ligação do ar com válvula reguladora
• Painel de fácil manejo com ajuste de pressão de ar
• Mangueira com válvula e pistola de espuma
• Carro, tanque e mangueira de PE
• Válvula de drenagem no fundo do tanque

BOMBAS DE TRASFEGA
Equipamento destinado ao doseamento manual de 
produtos de higiene, salvaguardando o operador de 
derrames ou salpicos. Disponível em diferentes tamanhos.

 

EQUIPAMENTOS DE HIGIENE

MOBY DUO
Equipamento destinado à aplicação de soluções de 
produtos de higiene, para a limpeza e desinfecção 
de equipamentos e superfícies, por pulverização ou 
projeção de espuma.
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NOTAS:



DIRECÇÃO TÉCNICA

Nome : Filipe Ribeiro
Email: filipe.ribeiro@saienology.com

Telemóvel: +351 918 624 138

QUALIDADE

Nome : João Silva
Email: quality.assurance@saienology.com

Telemóvel: +351 918 624 254

COMERCIAL (NORTE DE PORTUGAL)

Nome : Raquel Moreira 
Email: raquel.moreira@saienology.com

Telemóvel: +351 918 634 901

COMERCIAL (SUL DE PORTUGAL)

Nome : Emanuel Cardoso
Email: emanuel.cardoso@saienology.com

Telemóvel: +351 914 179 291

LABORATÓRIO

Nome : Nuno Grosso
Email: laboratory@saienology.com

Telemóvel: +351 918 603 013

ENCOMENDAS E ASSUNTOS GERAIS

Email: sai@saienology.com
Telefone/Fax: +351 255 783 066

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Email: accounting@saienology.com
Telefone/Fax: +351 255 783 066



SAI – Segurança Alimentar Integrada, Lda

Parque Industrial Parada/Baltar, Rua B, Lote 18 / 4585-013 Baltar
Tel/Fax. 00351 255 783 066

sai@saienology.com - www.saienology.com


