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Características: Dose de utilização: 

Instruções de utilização: 

NUTRIENTE 

CW10 

Apresentação: 
 

Conservação: 

SEGURANÇA E DESINTOXICAÇÃO  
 

O nutriente CW10 é um nutriente orgânico completo baseado em 
paredes de levedura para ser usado como nutriente ou para a 
desintoxicação de mostos (retenção de toxinas prejudiciais para a 
levedura produzidas durante o metabolismo da mesma). As paredes 
de levedura aumentam também a resistência da própria levedura. O 
CW10 é muito eficaz em finais de fermentação complicados.  
 

O CW10 pode absorver os ácidos gordos de cadeia curta e toxinas 
produzidas na fermentação, estimulando a levedura na resistência e 
multiplicação das células vivas, otimizando o desempenho e evitando 
fermentações lentas ou paradas.  
 

As aplicações são as seguintes:  
- absorção de ácidos gordos de cadeia curta e resíduos de pesticidas, 
prevenindo fermentações lentas ou paradas;  
- fornecimento de vários fatores de sobrevivência, estimulando a 
fermentação alcoólica e malolática, sendo apropriado para reiniciar a 
fermentação e segundas fermentações;  
- melhorar a qualidade e estrutura do vinho, melhorando assim a 
estabilidade do vinho. 
 
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. 

FTCW1021062022 

15 – 40 g/hl 
Mostos brancos, tintos 

e rosés 

 

 Na fermentação de uvas tintas é 
recomendado adicionar as paredes de 
levedura numa só vez, após o arranque da 
fermentação, por baixo da manta.  
Em fermentações de uvas brancas, pode ser 
adicionada antes ou ao mesmo tempo que 
a levedura.  
 
- Hidratar em mosto e incorporar durante a 

remontagem. 

Embalagem de 20 Kg            

Armazenar a embalagem num local seco e 
fresco, longe de fontes de calor. 

Uma vez aberta a embalagem deve ser usada 
rapidamente. 
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