
Clarificante complexo de ação rápida para vinhos 
tintos.

APLICAÇÃO

O uso de Rapidclar está indicado para aqueles vinhos tintos 
onde é necessário diminuir o tempo de clarificação.

COMPOSIÇÃO

Gelatina de origem suína, bentonite e tanino elágico.

QUALIDADES ORGANOLÉTICAS

Com a aplicação de Rapidclar obtêm-se vinhos mais suaves 
em boca.
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MODO DE UTILIZAÇÃO

1.Dissolver a quantidade de Rapidclar na proporção 1/10 em 
água fria

2.Deixar em repouso durante 3 horas.

3.Após  esse tempo, agitar novamente.

4.Incorporar ao volume total de vinho e homogeneizar.

Precauções de trabalho:
Preparar a dissolução de Rapidclar no momento de 
uitlização. Não utilizar se tiverem passado 24 horas da sua 
preparação.

DOSES

VINHO TINTO   10 – 40 g/hl

Atenção: Recomenda-se realizar ensaios de laboratório para 
determinar a dose ótima de utilização, pois depende em 
grande medida das características próprias de cada vinho.

CARACTERÍSTICAS

A formulação de Rapidclar permite diminuir o tempo de 
clarificação dos vinhos tintos. 

Rapidclar é um produto livre de alergénios.

Clarificantes Ficha técnica

Rapidclar
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ASPETO FÍSICO

Pó fino de cor bege.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 25 kg. 
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Humidade [%]

Ceinzas [%]

pH a 10%

Densidade aparente [g/ml]

7,5 – 10

40 – 50

7 – 8,5

0,6 – 0,7
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CONSERVAÇÃO

Conservar na embalagem de origem em lugar fresco e seco, 
ausente de odores.

Uma vez aberto deve utilizar-se o quanto antes.

Consumir de preferência antes de: 3 anos a partir da data de 
embalamento.
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Produto conforme com o Codex Enológico Internacional e o 
Regulamento CE 606/2009.


