
Clarificante e Estabilizante à base de derivados de quitosana em sinér-
gica coformulação com o PVPP e proteína de ervilha. A pureza dos seus 
componentes, misturados numa ótima relação, permite uma ação rápi-
da e eficaz nas frações polifenólicas e oxidáveis, permitindo ao mesmo 
tempo uma rápida clarificação.

Uma fórmula inovadora e eficaz.
A quitosana deriva de uma cepa específica de Aspergillus niger e foi de-
senvolvida especificamente para a clarificação e a estabilização contra 
as oxidações dos mostos e dos vinhos, integrando e ampliando, graças 
à presença contemporânea do PVPP e proteína de ervilha, a ação de 
remoção face aos polifenóis.

PK SOL M2 não contém alérgenos e o seu uso permite alcançar obje-
tivos enológicos predeterminados sem que seja necessária qualquer 
indicação no rótulo dos vinhos, nos termos das diretivas 2003/89/CE 
e 2007/68/CE.

Na clarificação dos mostos e vinhos 
brancos para prevenir oxidações e 
turvações.
O tratamento de clarificação do produto e a sua conseguinte estabiliza-
ção são garantidas pela presença contemporânea do PVPP, da quitosa-
na e da proteína vegetal.

Os primeiros dois componentes, graças à propria afinidade com os 
flavonoides, reduzem os riscos de formação e de escurecimento e de 
compostos proteína-tanino, enquanto o terceiro age favorecendo uma 
rápida floculação e sedimentação.

A ação sinérgica de PK SOL M2 então, está pronta e é apropriada para 
evitar futuros fenómenos oxidativos, desintegração da cor e formação 
de sabores amargos.

Um produto completo para uma ação 
específica
PK SOL M2 também é capaz de reduzir os efeitos provocados por uma 
má conversação, agindo nos componentes oxiados permite reduzir as 
notas de cor muito acentuadas e/ou a presença de sabores amargos, 
restabelecendo a riqueza aromática do produto inicial, assim como era 
antes da alteração.

PK SOL M2
CLARIFICANTE E ESTABILIZANTE PARA VINHOS E MOSTOS
Em conformidade com a International Codex Oenologique.  
Não derivam de organismos modificados geneticamente. Não contém alérgenos.

Composição
PVPP, quitosana de A. niger, proteína de ervilha.

Características
Aspecto: pó.

Cor: marfim-nata.

Dosagem 
20-60 g/hl segundo os casos e as condições
operacionais.

(110 g/hl dose máxima permitida Reg. CE 1622/2000 
e Reg.CE 606/2009)

Modo de uso 
Deitar o PK SOL M2 em água (proporção 1:10)

Após a ativação (agitação por uma hora), acrescentar 
lentamente à massa a ser tratada durante a 
remontagem.

Armazenamento
Conservar num ambiente fresco e seco. Assim que 
a embalagem for aberta, deverá ser fechada com 
cuidado e conservada num ambiente fresco e seco.

Embalagens
Código 119420 – sacos de 10kg
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