WEIBULL AQ
WEIBULL AQ é um extrato vegetal de mimosa.
Produto
WEIBULL AQ é um extrato natural rico em taninos de estrutura coloidal e alto número de núcleos dihídricos fenólicos, não tóxicos, obtido da casca da acácia negra, Acacia mearnsii de Wild. O processo
de extração consiste na lixiviação aquosa da casca. O tanino se faz presente em diferentes frutos e
plantas, em variadas concentrações, e a característica organoléptica mais marcante é a adstringência.
Quimicamente o tanino de acácia é uma mistura de substâncias complexas, como polifenóis do tipo
condensado, preferencialmente flavan-3-4-diol, além de outras substâncias como açúcares e gomas
hidrolizáveis. O tanino é um componente natural dos vinhos, principalmente dos tintos, onde proporciona
o gosto adstringente característico. É solúvel em água fria.

Análise Típica
Aspecto Físico: Pó de coloração bege e higroscópico.
Caráter Iônico: Aniônico
PCF: Isento
Matéria Ativa: 93,5 % - Mínimo
pH (sol. Aquosa 20% p/v): 4,5 - 5,5

Estocagem
WEIBULL AQ mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco,
ventilado, protegido da luz solar e embalagem fechada.

Apresentação
WEIBULL AQ é acondicionado em sacos de 25 kg, podendo ser fornecido na forma paletizada se
requerida.

Toxicologia
Consulte FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) entrando em contato com
nosso Departamento de Vendas.
Para maiores esclarecimentos consulte o nosso Departamento Técnico:
Telefone: 0XX- 51 3632-4055
Fax: 0XX – 51 3632-2429
web page: www.tanac.com.br
e-mail: vendas@tanac.com.br

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé, mas sem garantias, e se aplica também quando direitos de terceiros estão
envolvidos. A informação é, portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos
apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.
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