
 

 

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: 

CLARIFICAÇÃO DE BEBIDAS 

 BENTONITE VITIBEN 

Dose de utilização: 

Instruções de utilização: 

FT VITIBEN21062022 

Apresentação: 
 

Conservação: 

Dispersar Bentonite VITIBEN em água 
(1:10) sob agitação constante até se 
obter uma suspensão homogénea 
(esperar 3 a 24 horas).  

Adicionar diretamente ao produto a 
tratar no decorrer de uma remontagem 
por intermédio de uma bomba 
doseadora ou tubo de venturi.  

Recomenda-se a realização de ensaios 
prévios em laboratório a fim de 
determinar a dose ótima que garanta 
uma melhor clarificação e estabilidade 
proteica. 

Sacos de 22,68 Kg 

 

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

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

VITIBEN é uma Bentonite Sódica Natural granular, não ativada 
artificialmente. Extraída da mina de Black Hills (Wyoming - USA) perto de 
Fort Benton, devido à sua capacidade de desproteinação não necessita de 
ser ativada.  
 
VITIBEN é composta por silicato de alumínio e magnésio, com designação 
de “montmorillonite”. Apresenta uma forte relação entre sódio e cálcio, o 
que lhe permite absorver uma quantidade de água superior á média, 
formando um gel uniforme e sem grumos. 
 
A Bentonite VITIBEN é um agente clarificante com elevadíssimo poder 
desproteinizante capaz de melhorar ou remover compostos indesejáveis 
(fenólicos, proteínas, taninos) que prejudicam a estabilidade e limpidez 
dos mostos e vinhos.  
 
A Bentonite VITIBEN pode ser usada ao longo do processo de vinificação e 
em diferentes fases: 
Nos mostos: 

• Para a eliminação de proteínas que causam instabilidade proteica; 

• Para a redução de enzimas oxidásicas; 

• Na clarificação para a obtenção de vinhos de qualidade superior; 
Em vinhos: 

• Para efetuar uma clarificação completa garantindo uma 
estabilidade do ponto de vista proteico. 

Em ambos os casos o produto obtido é mais límpido, de melhor 
filtrabilidade e com reduzido volume de borras.  

 
A Bentonite VITIBEN pode ser usada com outros agentes clarificantes 
como é o caso das gelatinas e da Solução de Sílica Coloidal ou misturada 
com carvão descorante. 

Produto conforme Reg. CE 606/2009 e 
479/2008 para uso enológico. 

Diretiva 2008/84/CE de acordo com o 
Códex Enológico Internacional (OIV). 
 

 

20-40 gr/hl Mostos 

 40-120 gr/hl Fermentações 

40-100 gr/hl Vinho 

150-250 gr/hl Vinagre 
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