PECTOZIM ROUGE Gr.
Preparado Enzimático Granulado Concentrado
CARACTERÍSTICAS
Na vinificação em tinto, a extração de cor é importante para obter resultados qualitativos,
tecnológicos e econômicos. Quando os tempos de maceração são breves, a ausência ou a limitada
presença de álcool na uva esmagada, reduz consideravelmente a extração da coloração da casca.
Este problema pode ser resolvido através da enzimagem com PECTOZIM ROUGE GR.
PECTOZIM ROUGE GR é um preparado enzimático específico para a extração de cor. Possui atividade
pectinase e específica atividade secundária emicelulase que intervém sobre a estrutura da casca,
ajudando a extração da cor na fase líquida. A atividade proteásica de PECTOZIM ROUGE GR facilita às
fermentações, as clarificações, a filtrabilidade, a estabilidade protéica e de cor e reduz o problema de
espuma nos sucos, mostos esmagados ou vinhos assim enzimados.
Nota: Para otimizar a estabilidade da cor é aconselhável o uso de Tanino enológico TANROUGE
APLICAÇÃO
PECTOZIM ROUGE GR é um preparado enzimático granulado com atividade pectolítica e secundária
emicelulásica e proteásica, que otimiza a extração de cor das cascas e a estabilidade nos sucos e
vinhos. PECTOZIM ROUGE GR é utilizado nos seguintes casos:






Nas uvas tintas esmagadas para extração de matéria corante, auxilia num maior aproveitamento
de volume nos tanques, graças ao controle de espuma efetuado pela protease.
No mosto-vinho, ajuda à fermentação alcoólica e FML, a clarificação e a filtração.
Na elaboração de vinhos jovens auxilia em menor consumo de bentonite e melhora a
filtrabilidade
Nos mostos para a produção de concentrado, anula o problema da espuma, assim também no
momento de dessulfitação.
Na regeneração de cartuchos de microfiltração e no sistema de filtração tangencial e de osmose
inversa, antes do tratamento químico.

COMPOSIÇÃO
Preparado enzimático em pó
MODO DE USO
PECTOZIM ROUGE GR deve ser diluída em um recipiente limpo, com água fria e se possível ausente
de cloro. A solução permanece estável por várias horas se bem conservada.
DOSE DE EMPREGO

EMBALAGEM


Pacotes de 1 Kg e 250 gr

É aconselhável conservar PECTOZIM ROUGE GR a uma temperatura entre 5 e 15°C.
Nota: PECTOZIM ROUGE GR nasce com um nível natural muito baixo de atividade cinnamil-esterásica e
antocinásica, e é um produto sem auxílio de tecnologia GMO segundo determinação Européia EU 98/81/EC.
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0,5 a 3 g/hl

