
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções de utilização: 

 TAN´AFV UVA é um tanino proantocianidínico (tanino condensado) 
extraído da pelicula da uva (Vitis vinifera). Apresenta-se sob a forma 
granular de cor vermelha-acastanhada.  
 
TAN´AFV UVA é um produto utilizado em vinhos brancos, tintos e rosés. 
Pode ser usado durante a vinificação e no estágio em madeira. 
  
TAN´AFV UVA melhora o perfil polifenólico do vinho estimulando a 
polimerização através da formação de complexos estáveis tanino-
antocianinas responsáveis pela estabilidade corante e estrutura 
melhorada.  
 
TAN´AFV UVA é responsável por potenciar a suavidade garantindo um 
equilíbrio organolético, através da redução de notas amargas e 
herbáceas exaltando o caracter frutado e floral ao longo do tempo.  
 
Vantagens do uso do TAN´AFV UVA:  
• Proteger o vinho das oxidações devido à atividade antioxidante dos 

polifenóis;  

• Melhorar o perfil polifenólico do vinho aumentando a estrutura, 
redondez e volume de boca;  

• Melhorar a persistência e complexidade aromática o que ajuda a 
reduzir a sensação de adstringência e amargor;  

• Desenvolver a formação de potenciais precursores aromáticos com 
notas frutadas e florais presentes nas uvas.  

 
Especificações Físico-Químicas:  
Ácido Tânico: > 70%  
Pureza da matéria seca: > 70%  
Cinzas: Max. 4,0%  
Humidade: Max. 8% 
 

 

 

5 - 40 gr/hl Vinhos 

 

TAN’AFV UVA 

Apresentação: 
 

Conservação: 

TANINO 

 

Características: Dose de utilização: 

Embalagens de 1 kg 

Embalagem de 20 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. 

FILTRAÇÃO / SULFITANTES / 
CLARIFICANTES / ESTABILIZANTES 
/ LEVEDURAS / BIOTECHNOLOGIA / 
ENZIMAS / ACTIVADORES / TANINOS  

Sede: 

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 

1950-137 Lisboa 

Telf. : 218681160 

geral.lisboa@afreitasvilar.com 

FTTANUVA21062022 

Laboratório: 

Rua Francisco Artur Martins 2 RC 

5070-050 Alijó 

Telf. : 259095809 

lab@afreitasvilar.com 


