Descrição:

Características :

SUPRAGUM®FILTRA é uma solução de goma arábica

Solução purificada de goma arábica Verek de eleva-

filtrada e purificada proveniente do processamento espe-

do peso molecular (E414) a 21% ± 0.5% estabilizada

cífico do exsudado da árvore Acacia Verek.

com dióxido de enxofre (E220) a 0.3%.

SUPRAGUM®FILTRA foi especialmente desenvolvida

Aspeto: Solução de cor ligeiramente amarelada ten-

para ter elevado poder estabilizante, conseguindo simulta-

dendo para incolor.

neamente apresentar uma boa filtrabilidade do vinho em
microfiltração.
Apresenta bom poder de estabilização da matéria corante, instabilidade frequente em vinhos tintos, sobretudo,
nos quais já ocorreu alguma polimerização dos compostos fenólicos, com o respetivo aumento do peso molecu-

Dosagem:
40 a 150mL/hL para a estabilização da matéria corante.
80 a 100mL/hL para obter um efeito organolético

lar.
SUPRAGUM®FILTRA evita depósitos de coloides e previ-

significativo.

ne a turvação, mantendo a limpidez e contribui para a

Nota: Para a otimização das dosagens a aplicar, re-

suavidade e redondez, dos vinhos brancos, rosados e

comenda-se a realização de ensaios laboratoriais

tintos.

preliminares.
A aplicação de 100mL/hL de SUPRAGUM®FILTRA
contribui com cerca de 3 mg/L de SO2.

Embalagens:
SUPRAGUM®FILTRA está disponível em embalagens de
1kg, 5kg, 25kg, 240kg e 1100kg.

Aplicação:

SUPRAGUM®FILTRA deve ser adicionado aos vinhos previamente estabilizados e filtrados, imediata-

Segurança Alimentar:

mente antes do engarrafamento, se possível com a

Produto isento de OGM.

utilização de um doseador automático.

Alergénios - contém sulfitos (>10mg/kg).
Produto em conformidade com o Códex Enológico e o

Após a adição de SUPRAGUM®FILTRA não deve ser
efetuada nenhuma clarificação ao vinho.

Regulamento (CE) nº 606/2009.
Produto não sujeito a radiação ionizante.
Nanomateriais - não foi produzido com recurso a nanotec-

nologia, não contendo nanomateriais, de acordo com o
Regulamento (UE) nº 1169/2011.
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Armazenamento:
Manter SUPRAGUM®FILTRA na sua embalagem
original, em local fresco e seco afastado da luz direta
do sol.

A informação contida nesta ficha técnica corresponde ao atual estado do conhecimento e experiência do fabricante pelo que o seu uso deve ser restrito à informação aqui presente.
Somente para uso profissional e enológico.
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