Ficha Técnica de Produto
Rolhas
1. Matéria-prima

de

Cortiça

Natural

Cortiça natural

2. Características e
especificações aplicáveis
Dimensionais:
Fisicas:
Mecânicas:
Quimicas:
Organolépticas:
3. Matérias subsidiárias

Comprimento: 38; 45; 49; 54

Vn ± 0,7

Diâmetro:

24; 26

Vn ± 0,5

Humidade:

4%≤ H ≤8%

Ovalidade: ≤ 0,7

Densidade: 160Kg/m3 ≤ D ≤ 220 Kg/m3

Força de extracção:

15 daN ≤ FE ≤ 40 daN

Residuos de peróxido:

< 0,2 mg H2O2/ rolha

Residuos poeiras: < 1,5 mg/rolha

Ausência de aromas estranhos à cortiça natural.
Lavação:

Desinfecção à base de Peróxido de hidrogénio

Marcação:

Tinta e/ou fogo

Revestimento: Com ou sem revestimento colorido
Tratamento de Superfície: Silicone

4. Condições de
armazenamento

O produto deve ser armazenado em boas condições ambientais: locais cobertos, limpos, secos, temperados e isentos de cheiros
(Temperatura estável entre 15ºC e 25ºC e Humidade relativa compreendida entre 40 e 70%). As embalagens não devem ser armazenadas
sobre superfícies de madeira ou seus derivados que tenham sido submetidas a tratamento antifúngico com clorofenóis.

5. Prazo de validade

Produto acabado: Tempo máximo aconselhável: 6 meses após embalagem.

6. Embalagem

Produto acabado: Embalagem exterior: Caixas de cartão; Embalagem interior: sacos plásticos PE com 1000 unidades cada.

7. Rotulagem

As embalagens são identificadas individualmente, tendo inscrito em cada etiqueta: nome do cliente, calibre, qualidade e
quantidade/embalagem. Informações adicionais devem ser solicitadas pelo cliente.

8. Condições de transporte

O transporte deve ser feito em veículos / contentores fechados, secos e sem cheiros.

9. Condições de utilização:

As rolhas de cortiça comercializadas estão prontas para utilização não necessitando de nenhum tratamento ou operação adicional. A
compressão feita pela rolhadora nunca deve ser superior a 33% do diâmetro da rolha. O nível de enchimento das garrafas deve ser
adequado, de forma a que a câmara de dilatação do líquido seja cerca de 15 mm. É aconselhavel não colocar a garrafa em posição horizontal,
logo após de ter sido arrolhada. O produto é indicado para engarrafamento de vinhos tranquilos e frisantes. As características finais do
produto garantem conformidade num engarrafamento a frio. Uma utilização diferente da indicada pode comprometer a correcta
vedação/comportamento da rolha nas garrafas/bebidas a obturar.

10. Notas e recomendações:

Todas as matérias subsidiárias utilizadas na produção, desinfecção, acabamento e embalagem dos nossos produtos são conformes para o
contacto com produtos alimentares.
As embalagens de rolhas só devem ser abertas no momento da sua utilização. As rolhas não utilizadas devem ser novamente embaladas e
permanecer sob as condições ambientais recomendadas.
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