
CARACTERÍSTICAS

Carvão vegetal

Croer DO é um carvão ativado com vapor de água e 
produzido com madeira de pinho. Caracteriza-se por ter 
uma grande quantidade de micro e mesoporos adequados 
para a eliminação de moléculas pequenas. 

MODO DE UTILIZAÇÃO

1.Dissolver Croer DO em 2 vezes o seu peso do  produto a 
tratar.

2.Incorporar a dissolução ao volume total do produto a tratar 
mediante bomba, até completa homogeneização.

3.Deixar atuar durante 2 horas, até decantação.

4.Filtrar o produto para eliminar o carvão que tenha ficado 
em suspensão.

QUALIDADES ORGANOLÉTICAS

A aplicação de Croer DO tem efeito desodorizante, assim 
como a eliminação de compostos contaminantes. 

COMPOSIÇÃO

Carvão ativado de madeira de pinho.

DOSE

Vinho        5-10 g/hl

Dose máxima autorizada: 100 g/hl.

Recomenda-se ajustar a dose de sulfuroso livre antes de 
efetuar o tratamento.
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Descorantes  e 
desodorizantes Ficha Técnica

APRESENTAÇÃO

Sacos de 17,5 kg.  

CONSERVAÇÃO

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

Uma vez aberto deve utilizar-se rapidamente.

APLICAÇÃO

As aplicações de Croer DO estão direccionadas a:
•Eliminar aromas de redução em vinhos e mostos.
•Eliminar odores em vinagres.
•Eliminar odores em águas residuais.
•Desodorizar óleos e gorduras.
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS       EP 734 (REV.5) 

Índice de melazas  

Humidade [%]

Cinzas [%]

Índice de Azul de metileno [ml/100mg]

Granulometria (>40 micras) (%)

Densidade aparente [g/cm3]*

Índice de iodo [cg/g]*

Permeabilidade [mDa]*

Granulometria [50% da amostra] [µm]*

Granulometria [10% da amostra] [µm]*

* Estes valores são orientativos

Croer DO
ASPETO FÍSICO

Pó negro.

RGSEAA: 31.00391/CR

Produto conforme com o Codex Enológico Internacional e o 
Regulamento (UE) 2019/934.
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