
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções de utilização: 

TAN’AFV T80 é um tanino 100% gálico (tanino hidrolisado) extraído de Tara 
(Caesal Pinia Spinosa) com atividade antioxidante. Apresenta-se sob a 
forma de pó castanho-claro.  
 
TAN’AFV T80 é um produto preferencialmente utilizado em vinhos brancos, 
tintos e rosés. Pode ser usado em diferentes fases da vinificação: 
esmagamento, fermentação, maceração, clarificação e filtração.  
 
TAN’AFV T80 contribui significativamente para melhorar a qualidade 
organolética potenciando o aroma de notas frescas a citrinos e frutos de 
caroço. Também é usado para reduzir significativamente o gosto amargo.  
 
Vantagens do uso de TAN’AFV T80:  
• Inibe a atividade das enzimas oxidativas, especialmente em uvas afetadas 

por Botrytis Cinerea;  

• Aumenta a capacidade anti oxidativa dos vinhos;  

• Melhora a ação bacteriostática e antioxidante do sulfuroso;  

• Reduz o risco do cheiro a reduções e previne a produção de sulfídricos;  

• Reduz o uso da bentonite como agente clarificante;  

• Promove a precipitação proteica durante a clarificação;  

• Pode ser aplicado diretamente na vinha.  
 
Especificações Físico-Químicas:  
Ácido Tânico: > 90%  
Pureza da matéria seca: > 95%  
Cinzas: Max. 1%  
Humidade: Max. 7% 
 

 

 

2 -10 gr/hl 
Fermentação brancos,  

tintos e rosés 

 

TAN´AFV T80 

Apresentação: 
 

Conservação: 

TANINO 

 

Características: Dose de utilização: 

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. 

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

Apenas para uso profissional.  

 

É aconselhável preparar uma solução a 
20-30% dissolvendo o tanino em água 
morna a uma temperatura entre 40 °C 
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. 
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Sede: 

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 

1950-137 Lisboa 

Telf. : 218681160 
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Laboratório: 

Rua Francisco Artur Martins 2 RC 

5070-050 Alijó 

Telf. : 259095809 

lab@afreitasvilar.com 


