
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação: 
 

FT TAN´AFV Blanc 22072020 

Instruções de utilização: 

TAN´AFV BLANC 
TANINO 

 

Conservação: 

Características: Dose de utilização: 

Produto conforme o Reg. CE 606/2009 
e o Códex Enológico Internacional (OIV 
2009). 

 

Nosso tanino TAN´AFV Blanc é um tanino branco de noz de gales especificamente 
formulado para uso em uvas com podridão (por exemplo, Botrytis). Ajuda a 
proteger o mosto da oxidação, agindo como um antioxidante e inibindo a 
atividade da lacase.  
Em uvas sadias, o TAN´AFV Blanc é um antioxidante eficaz quando usado com 
SO2. Em variedades ricas em proteínas, como Sauvignon Blanc, o TAN´AFV Blanc 
pode ajudar a estabilizar as proteínas. O TAN´AFV Blanc pode contribuir com 
notas de mineralidade em alguns vinhos. 
 
PREPARAÇÃO DO TESTE DE BANCADA 

Prepare uma solução a 2,5% de TAN´AFV Blanc, misturando 2,5 g de TAN´AFV 
Blanc com 80 mL de água desionizada em uma proveta graduada de 100 mL.  
Uma vez misturado, acerte o volume aos 100 mL. 
 
Recomendações para testes de bancada (em garrafa de 375 ml): 
 

Dose   mL em solução a 2,5% 

5 g / hL  0,75 

10 g / hL  1,50 

15 g / hL  2,25 

20 g / hL  3,00 

30 g / hL  4,50 

 
Aguarde no mínimo 24 horas antes de provar os resultados. 
 

 

 

Adicione o TAN´AFV Blanc  diretamente 
nas uvas no esmagador.  

Também pode ser adicionado ao mosto 
ou vinho durante a mistura no tanque. 
Uma boa homogeneização é 
importante. Se a adição for pós-
fermentativa, recomendamos que 
espere 3-6 semanas após a adição 
antes de prosseguir com a trasfega, 
afinamento ou engarrafamento. 

Recomenda-se a realização de ensaios 
prévios em laboratório a fim de 
determinar a dose ótima. 

FILTRAÇÃO / SULFITANTES / 

CLARIFICANTES / ESTABILIZANTES 

/ LEVEDURAS / BIOTECHNOLOGIA / 
ENZIMAS / ACTIVADORES / TANINOS  

5 - 15 gr/hl    Mostos brancos e roses 

5 - 30 gr/hl    
Vinhos brancos, roses e 
tintos 

 

Embalagens de 1 kg 

Armazenar a embalagem num local 
seco, fresco e bem ventilado. 

Após aberta, a embalagem deve ser 
fechada e armazenada corretamente. 

A validade do produto corretamente 
armazenado são 5 anos a partir da data 
de produção. Esta informação é aqui verdadeira e precisa, de acordo com o melhor de nosso conhecimento; no entanto, esta folha de 

dados não deve ser considerada como uma garantia expressa ou implícita ou como uma condição de venda deste produto. 


