TANNQUALITY
Tanino para Afinamento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TANNQUALITY é um tanino elágico obtido da madeira de carvalho tratada com uma tostadura muito
alta, extraído com um especifico processo que permite conservar as características químicas e
organolépticas da madeira original, através do utilizo de solução hidroalcoolica e, em seguida,
destilado sem a utilização de aditivos ou conservantes.
Apresenta se como um pó cor camurça, solúvel em água ou vinho, de gosto adstringente e doce. O
teor de tanino é superior ao limite do Codex Internacional (65%). O produto contem os
polissacarídeos e os aldeídos cíclicos derivados diretamente da madeira tostada.
APLICAÇÃO
TANNQUALITY é o tanino ideal para integrar a estrutura dos vinhos e para desfrutar todas as
propriedades tecnológicas típicas dos taninos elagicos.
Utilizados já nas primeiras fases do afinamento TANNQUALITY:






Aumenta a proteção antioxidante e desenvolve uma ação anti-radicais, protegem as substancias
aromáticas e corantes dando assim longevidade ao produto.
Regula o potencial oxido-ridutivo dos vinhos evitando a criação de situações de redução.
Evita os compostos sulfurados formando com eles complexos inodoros.
Complexa os metais pesados (ferro, cobre, zinco) inibindo a ação de catalisador de oxidação.
Inicia os fenômenos de copigmentação entre os antocianos e os polímeros taninos-antocianos do
vinho, que levam a um aumento da percepção da intensidade corante.

Recentes experiências evidenciaram um ótimo resultado utilizando TANNQUALITY em conjunto a
técnica de micro-oxigenação.
COMPOSIÇÃO
Mescla de taninos do tipo hidrolisáveis
MODO DE USO
Dissolver o produto em água ou vinho na proporção 1 : 10 e agregar em modo homogêneo a massa.
DOSE DE EMPREGO

Nota: Aconselham-se alguns testes em pequenas escalas para definir a dosagem correta evitando
assim efeitos colaterais indesejados
EMBALAGEM


Pacote de 1 kg
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FICHA TÉCNICA

5 - 20 g/hl

