
REMUAGE 3ESPUMANTE

BENTONITE PARA AUMENTAR A COMPACTAÇÃO DAS 
LEVEDURAS DURANTE O REMOVIMENTO AUXILIANDO NO 
MOVIMENTO DE DESCIDA ATÉ AO GARGALO
 
REMUAGE 3 é composto por uma bentonite sódica com uma ação suave contribuindo para um vinho límpido. 

Desenvolvido para ter um baixo poder desproteinizante. Respeita as características de comportamento e de delicadeza da bolha 
dos vinhos espumantes. Está perfeitamente adaptado a todas as técnicas de “remuage” dos vinhos efervescentes elaborados 
segundo o método tradicional, facilitando a sedimentação das leveduras num depósito compacto.

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 das 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: 60 a 80 ml (solução preparada) /hL de vinho.
1. Dissolver lentamente REMUAGE 3 em água fria na proporção de 

0,5 para 10 (exemplo: 500g em 10Lt) e misturar vigorosamente 
durante 1 hora. 

2. Aguardar o aumento de volume durante 6 a 12 horas e misturar 
ocasionalmente.

3. Adicionar a preparação ao vinho imediatamente antes do 
engarrafamento (após a aplicação das leveduras e do açúcar).

4. Garantir a homogeneização do produto no vinho durante a 
tiragem.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1Kg
Armazenar num local seco, ventilado, isento de odores a uma 
temperatura entre 5 a 25ºC.
Após abertura utilizar rapidamente.
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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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