
PENNY FUSTI e PENNY VASCHE são pastilhas de parafina que previnem o desenvolvimento da “contaminação de 
flor” do vinho durante o seu armazenamento.

Durante o armazenamento dos vinhos em cubas e barricas poderão ocorrer reações de oxidação. O ar presente entre a 
superfície do líquido e a tampa do depósito de armazenamento favorece o desenvolvimento de uma microflora de fungos 
que constitui a flor do vinho (nomeadamente Candida, Pichia e Hanseniaspora) favorecendo a deterioração do vinho que 
poderá desencadear notas de amargor e a acetificação do vinho.
O isotiocianato de alilo é inibidor do desenvolvimento de leveduras oxidantes. A utilização de pastilhas flutuantes PENNY 
impregnadas com essência de mostarda permite a libertação lenta do princípio ativo, isotiocianato de alilo, para o espaço em 
vazio, saturando-o. Deste modo obtém-se uma rápida e prolongada inibição da população de leveduras oxidativas presentes.

Dois formatos disponíveis para diferentes depósitos
A elevada qualidade da matéria-prima utilizada para a produção das pastilhas PENNY garante a ausência de transferências 
negativas para o vinho. 
Para satisfazer as necessidades dos diferentes formatos de depósitos as pastilhas PENNY estão disponíveis em dois 
formatos:

 5 PENNY FUSTI – Para depósitos de pequenas dimensões (barricas)
 5 PENNY VASCHE – Para depósitos grandes (cubas) 

PENNY FUSTI 
PENNY VASCHE

ANTIOXIDANTES 
ANTISSÉPTICOS 

PASTILHAS FLUTUANTES ANTI-FLOR

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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QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 Alergénicos –Mostarda e produtos à base de mostarda. Ausência 

das restantes substâncias ou produtos que causam alergias ou 
intolerâncias, referidos no anexo II do Regulamento CE 1169/2011.

 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 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nanotecnologia e 

portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento UE 
1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (COEI) e Legislação Europeia: Está 
conforme o COEI versão em vigor e Regulamento Delegado (UE) 
934/2019.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Colocar as pastilhas flutuantes na superfície do vinho e 
fechar o depósito.
PENNY FUSTI: 1-2 pastilhas a substituir a cada 15-20 dias
PENNY VASCHE: 1-2 pastilhas a substituir a cada 15-20 dias

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
PENNY FUSTI: 120 pastilhas/caixa
PENNY VASCHE: 50 pastilhas/caixa
Embalagem fechada e selada de origem: Local fresco e seco.
Após abertura fechar cuidadosamente a embalagem e 
armazenar nas condições descritas anteriormente.
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ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Cor: Pastilhas brancas
Composição: 
PENNY FUSTI - parafina sólida E905 (7g aprox.), Isotiocianato de alilo 17%
PENNY VASCHE - parafina sólida E905 (20g aprox.), Isotiocianato de alilo 20%


