
 

 

 

 
 

ACIDE METATARTRIQUE 
 

Eficaz contra a precipitação tartárica. 

Muito baixa taxa de reversibilidade para uma ação prolongada. 

 

CARACTERİSTICAS 
 

Oenofrance controla a produção do ACIDE METATARTRIQUE (E353), a fim de garantir um índice 

constante e optimizado (38/40). 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

Graças a sua muito baixa taxa de reversibilidade, o ACIDE METATARTRIQUE tem uma ação 

muito prolongada. A estabilização que ele garante contra a precipitação do tártaro é eficaz 

durante um ano ou mais. 

Ele não transmite nenhum gosto nem odor ao vinho. 
 

DOSAGEM 
 

10 g/hl 
Dose máxima legal: 10 g/hl. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

10 g/hl a ser dissolvido em aproximadamente 10 vezes o seu volume de água. Não usar água 

quente. Em seguida, incorporar no decorrer de uma remontagem ou no momento da 

colagem, ou seja, antes da filtração final. 
 

Precauções de utilização: 

Consulte o seu enólogo. Evitar recipientes e instrumentos metálicos. Utilizar o conteúdo da 

embalagem, logo depois de aberto. 

O ACIDE METATARTRIQUE precipita com a lisozima residual. Verificar a sua ausência antes 

tratamento. 

Em vinhos muito frios e/ou ricos em proteínas, ou em diversos coloides, o ACIDE METATARTRIQUE 

pode provocar distúrbios reversíveis ou irreversíveis. No caso de um distúrbio irreversível, filtrar o 

vinho antes de qualquer tratamento adicional. 

Adicionar o ACIDE METATARTRIQUE, de preferência antes da filtração final. 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

EMBALAGEM 
 

250g, 500g, 1 kg e 5kg. 
 

CONSERVAÇÃO 
 

Embalagem cheia, selada de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de odores. 

Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 

Utilizar de preferência antes do prazo de validade (D.L.U.O.) indicado na embalagem. 
 

As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida em que as 
condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e normas de segurança em vigor. Este documento é 
propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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