
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções de utilização: 

Apresentação: 
 

FT TANINO LÍQUIDO 
22072020 

TAN´AFV LIQ 

Conservação: 

TANINOS 

 

Características: 

É aconselhável preparar uma solução a 
20-30% dissolvendo o tanino em água 
morna a uma temperatura entre 40 e 
50 °C com agitação vigorosa. Deixe a 
solução arrefecer durante 4-5 horas à 
temperatura ambiente.  

Em seguida adicione a solução do 
tanino no vinho sob agitação.  

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

Dose de utilização: 

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

Apenas para uso profissional.  

 

TAN´AFV LIQ é uma mistura de tanino Prodelfinidinico (tanino 
condensado) extraído de madeiras exóticas e tanino Elágico (tanino 
hidrolisado) extraído de madeira de Castanheiro. Apresenta-se sob uma 
forma líquida de cor acastanhada. 
 
TAN´AFV LIQ é um produto preferencialmente utilizado em vinhos 
tintos. Usado no esmagamento das uvas e durante a fermentação 
alcoólica.  
 
TAN´AFV LIQ é recomendado para melhorar a estrutura e a estabilização 
da cor bem como melhorar o perfil dos vinhos reduzindo a sua 
adstringência (uvas com má maturação). Também pode ser utilizado em 
uvas com Botrytis visto que inativa as enzimas de oxidação (lacase e 
tirosinase). 
 
TAN´AFV LIQ quando aplicado no princípio da fermentação vai proteger 
as antocianinas da oxidação e preservar os taninos nobres, precipitando 
assim as proteínas instáveis. 
 
Vantagens do uso de TAN´AFV LIQ: 

• Aumentar a resistência do vinho contra processos de oxidação; 

• Proteger a cor natural dos mostos e vinhos; 

• Melhorar a ação bacteriostática do dióxido de enxofre; 

• Desativar enzimas oxidativas como a lacase e a tirosinase; 

• Remover o cheiro de reduções. 
 

Especificações Físico-Químicas: 

Ácido Tânico: > 80% 

Pureza da matéria seca: > 82,5% 

Cinzas: Max. 4% 

Humidade: Max. 8% 
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4 - 30 gr/hl    Vinhos e Mostos 

 

Embalagens de 1 kg 

Embalagem de 25 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. 


