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Sol. 5%

O CRYSTAL BALANCE sol. 5%, é uma solução de carboximetilcelulose (CMC) sódica, com uma elevada pureza e 
especificamente selecionada para o tratamento do vinho.
Para Inibição da formação e crescimento de cristais de bitartarato de potássio e estabilização do vinho ao longo do tempo.

CRYSTAL BALANCE sol. 5% é um coloide protetor que inibe a formação ou nucleação e o subsequente crescimento 
de cristais de de bitartarato de potássio no vinho. Este CMC é um polissacarídeo com um equilíbrio entre o grau de 
polimerização (PG), grau de substituição (SG) e uniformidade, para uma estabilização eficaz com baixa viscosidade e 
reduzida formação de gel.

As características deste CMC permitem uma elevada solubilidade e um reduzido tempo de preparação sendo apropriado para a 
aplicação em Enologia. Para além disso, a eficácia do CRYSTAL BALANCE sol. 5% mantem-se mesmo quando o produto é exposto 
a variações de temperatura sendo estável ao longo do tempo.

Como e quando utilizar CRYSTAL BALANCE sol. 5%:
 5 Para simplificar os procedimentos na adega a Perdomini desenvolveu uma solução de carboximetilcelulose sódica líquida evitando-

se deste modo uma etapa de dissolução.
 5 Os melhores resultados são obtidos utilizando o CRYSTAL BALANCE sol. 5% antes do engarrafamento em vinhos com boa 

estabilidade proteica. Não é recomendada a aplicação de CRYSTAL BALANCE sol. 5% em vinhos em que se aplicou ou se vai aplicar 
lisozima.

Recomenda-se a aplicação de CRYSTAL BALANCE sol. 5% no mínimo 48 horas antes da última filtração que precede o engarrafamento.

CRYSTAL BALANCE sol. 5% e microfiltração
 5 A Perdomini estudou o impacto do vinho nas membranas de microfiltração antes do engarrafamento e após a adição de CRYSTAL 

BALANCE sol. 5%. Os resultados do estudo demonstraram que este CMC não altera significativamente a filtrabilidade do vinho.

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 – Sulfitos > 10mg/Kg. Ausência das restantes 

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: 100 a 200 ml/hL
Autorizado (OIV-OENO 2/2008, Reg. EU-606/2009) ≤ 200 ml/hL
Diluir previamente em 5x o seu peso em vinho e garantir uma 
correta homogeneização do produto.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1, 5, 20 e 1000 Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco e fresco.
Após abertura fechar cuidadosamente a embalagem e 
armazenar nas condições descritas anteriormente.

CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) EM SOLUÇÃO A 5%

ESPECIFICAÇÕES
Aparência: Líquido de cor amarela palha.
Composição: Carboximetilcelulose (E446) a 5%, dióxido de enxofre (E220) a 1%.


