
O quitosano é um polímero que pode derivar de várias origens e consoante o seu método de extração, grau de 
hidrólise, substituintes e tamanho molecular pode ter diferentes utilizações. O quitosano utilizado no GRAPE 
PROTECT é produzido a partir de quitina, extraída de estirpes específicas de Aspergillus niger, a única origem 
permitida para enologia. A utilização do quitosano em Enologia tem diferentes utilizações, sendo o GRAPE 
PROTECT particularmente interessante para a clarificação e estabilização de vinhos. GRAPE PROTECT tem 
igualmente uma ação de remoção de polifenóis pela ação conjunta com a proteína vegetal.

GRAPE PROTECT reduz o risco de acastanhamento e de formação de complexos proteínas/taninos preservando deste modo 
as uvas com um efeito antioxidante, devido à sua afinidade com os flavonoides.

GRAPE PROTECTANTIOXIDANTES 
ANTISSÉPTICOS 

ESTABILIZANTE À BASE DE PROTEÍNA DE ERVILHA E QUITOSANO COM 
UMA AÇÃO RÁPIDA E EFICAZ SOBRE AS FRAÇÕES DE POLIFENÓIS E 
OUTRAS FRAÇÕES OXIDÁVEIS.

Garantimos a qualidade deste produto na sua embalagem de origem e utilizado de acordo com a data de validade e condições de armazenamento. A informação presente neste documento é 
verdadeira e baseada no nosso conhecimento atual, no entanto não deverá ser considerada como uma garantia expressa ou uma condição para venda deste produto.
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Apt. 547 | 4405-194 VN Gaia

T. 227 150 840 | M. 917 850 372
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QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 OGM – Ausência de Organismos Geneticamente Modificados, não foi 

produzido a partir dos mesmos e não inclui substâncias com origem 
nos referidos organismos. 

 5 Ionização - Não tratado por radiação 
 5 Alergénicos - Ausência de substâncias ou produtos que causam 

alergias ou intolerâncias, referidos no anexo II do Regulamento CE 
1169/2011.

 5 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nano tecnologia e 
portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento 
CE 1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (CEI) e Legislação europeia: Está 
conforme o CEI versão em vigor e Regulamento CE 606/2009 - 
Regras de execução do Regulamento CE 479/2008 no que respeita 
às categorias de produtos vitivinícolas, às práticas enológicas e às 
restrições que lhes são aplicáveis.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada: 20 a 100 g/ 100 Kg 
1. Reidratar Grape Protect em água na proporção de 1: 10. 
2. Misturar até a solução estar homogénea.
3. Aplicar no mosto/ vinho garantindo a homogeneização 

do produto.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1 e 5 Kg
Embalagem fechada e selada de origem: 
Local fresco e seco. 
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