
 

 

Sede: 

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 

1950-137 Lisboa 

Telf. : 218681160 

geral.lisboa@afreitasvilar.com 

Laboratório: 

Rua Francisco Artur Martins 2 RC 

5070-050 Alijó 

Telf. : 259095809 

lab@afreitasvilar.com 

 

Características: Dose de utilização: 

Instruções de utilização: 

CARVÃO DESODORIZANTE 

ACTICARBONE 2SW 

Apresentação: 
 

Conservação: 

Acticarbone 2SW é de origem vegetal produzido a partir de madeira de 
pinheiro marítimo ativado fisicamente por vapor. Este processo de 
ativação confere ao carvão um elevado poder adsorvente e uma maior 
área superficial interna para melhorar a filtrabilidade.  
 

Acticarbone 2SW possui um elevado poder adsorvente bem como um 
elevado poder desodorizante capaz de remover contaminantes devido á 
sua resistência mecânica superior. É adequado para a remoção de 
contaminantes, metais pesados e adsorção de compostos indesejáveis 
organoleticamente, tonando-o extremamente importante no tratamento 
de bebidas.  
 

O tratamento com Acticarbone 2SW na enologia é essencialmente para 
corrigir os desvios organoléticos, mas também é usado para o tratamento 
de óleos comestíveis, adsorção de hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos e outros contaminantes. 
 

Na aplicação do Acticarbone 2SW é necessário manter o pó em 
suspensão com o líquido a tratar para que o tempo de contacto seja mais 
eficiente e haja um maior aproveitamento. Após a adsorção o carvão é 
separado do líquido tratado por centrifugação, filtração e decantação ou 
por combinação destes. Acticarbone 2SW também pode ser usado 
diretamente no filtro de terras ou semelhante, formando uma pré-
camada de clarificação onde ocorre a adsorção. 
 
 

Certificado de Qualidade: 

Os produtos que comercializamos são para o uso em enologia e estão listados na OIV pera diretiva 
2008/84/CE conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. CE 606/2009.  

Os materiais usados para a produção do produto final não contêm Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM’s) nem sujeito a radiação ionizante.   

O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados que representam a 
maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres humanos conforme listado no Reg. 
1169/2011. 
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5 – 100 g/hL Ensaios preliminares 

100 g/hl Dose máx. legal 

 

Dissolver o Acticarbone 2SW em pouca água ou 
em duas vezes o seu peso no produto a tratar.  

Incorporar a suspensão obtida no depósito por 
remontagem, mediante uma bomba, até a sua 
completa homogeneização. 

Outra opção é aplicar a dose necessária de 
carvão diretamente no depósito a tratar, deixar 
atuar 2 horas até o Acticarbone 2SW decantar.  

Outra solução é aplicar diretamente na máquina 
In-Line Ready que faz uma distribuição 
homogénea do produto sem que o pó do 
mesmo seja um problema. 

 

 

Embalagem de 15 Kg 
 

Armazenar a embalagem num local seco e 
fresco livre de odores. 

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