


Os gráficos mostram dados experimentais obtidos pelo Prof. Graham Stewart

da University of Edinburgh (testes utilizando Fermentações de Lager utilizando

o coadjuvante de fermentação).
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FERMOCEL® SB é um regulador e ativador da fermentação
do mosto da cerveja.

Reduz o tempo de fermentação
FERMOCEL® SB  provém os minerais e vitaminas necessários
para o desenvolvimento da levedura, crescimento e atividade
biológica. O uso do FERMOCEL® SB possibilita a redução
do tempo de fermentação para dois dias e também duplicar
a quantidade de açúcar fermentado em 48 horas. O aumento
na velocidade de fermentação é mais evidente nas cervejas
High-Gravity (13-14°P) e especialmente nas Super High-
Gravity (17-18°P).

Facilita a distribuição uniforme da levedura no mosto
A celulose contida na sua formulação exerce uma ação de
suporte e distribuição que facilita a expansão e igual distribuição
das leveduras na massa; isto é de fundamental importância
para otimizar o processo fermentativo, especialmente quando
grandes tanques são utilizados.

Reduz a formação de ácidos voláteis e diacetil
A melhora das condições de fermentação reduz a produção
de ácidos voláteis e diacetil. O tratamento não afeta a espuma.

Preserva as caracteristicas originais
FERMOCEL® SB combina bem com a cerveja pura e original,
pois os componentes solúveis são completamente
metabolizados pela levedura.

DOSES DE APLICAÇÃO

De 25 a 100 g/hL no mosto.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparar uma solução com a quantidade desejada (10:1

em água esterilizada) e, imediatamente após dissolver,

adicioná-lo no mosto em dosagem contínua através de

uma bomba dosadora.

COMPOSIÇÃO

Celulose polissacarídica de cadeia longa, fosfato

diamônico e sulfato de amônia, vitamina B1, sílica gel

(xerogel).

EMBALAGEM

Sacos plásticos de 25 kg.

Nutriente para leveduras
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