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taxas. Produtos com altos níveis de adjuvantes podem exigir níveis mais baixos de adição de HopAid® Antiespuma.
S e o fabricante de cerv eja estiver usando um produto sintético à base de silicone, a taxa de dose pode ser usada como um
indicação. Na maioria dos casos, o HopAid® Antie spuma deve ser dosado com o dobro da concentração
Produto à base de silicone.

Efeito do HopAid® Antiespuma na cerveja final
Estudos técnicos e feedback dos clie ntes não demonstraram impacto negativo na cerveja final
Na verdade, alguns dados sugerem um resultado positivo.
Anti-espuma HopAid®: leve dura e pH
O ferm ento remove a grande maioria dos componentes ativos por adsorção na parede celular. Qualquer
o restante pode ser removido por filtração.
O HopAid® Antiespuma é incompatível com ácidos e bases fortes.
Ácidos fortes e bases fortes danificam o antiespumante, portanto o HopAid® Antoespumante não deve ser
adicionado ao fermento diretame nte após lavagem ácida do fermento. O pH da cerveja está bom.

Projeto de avaliação:
O ensaio deve consistir em 2 fermentaçõ es iniciais, ambas com o mesmo volume de mosto e em
tanques com as mesmas dimensõ es. A primeira fermentação não deve ser adicionado HopAid® Antiespuma
(amostra d e controle) e a altura da espuma deve ser monitorada. Verifique se o tanque é grande o suficiente para
inclua a espuma incorporada na amostra de controle. A segunda fermentação com HopAid® Antifoam,
adicionado na dose recomendada, deve usar o mesmo volume d e mosto. Para e ntender
dose necessária e os efeitos do HopAid® Antifoam, é importante medir os seguintes
atributos, se possível:
• Altura da espuma no tanque de ferme ntação
• IBUs da cerveja
% D e atenuação
• Estabilidade de e spuma de cerveja
Segurança
Não há riscos à saúde conhecidos para este produto. Consulte a folha de dados de segurança para obter informações completas.
em formação.
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