
 

 
 

 

 

BAKTOL® 
 

Bissulfito de potássio (em pó ou em solução)  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

BAKTOL® pó é apresentado sob a forma de um granulado fino e branco, fácil de manusear e 

dissolver, com as seguintes características: 

 

 Pureza: mínimo 99% 

 Fórmula química: KHSO₃ 

 Peso molecular: 120,15 g/mol 

 Concentração de SO2: mínimo 52% 

 

BAKTOL® líquido também está disponível na forma líquida em concentrações de 50, 80, 100, 

150, 180 e 200 g/L de SO2. 

BAKTOL® líquido é tamponado para reduzir as perdas de SO2 por evaporação, de forma a 

melhorar a sua conservação. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 Antisséptico 

Em doses elevadas, inibe todas as formas de fermentação em mostos e vinhos. 

Em doses baixas, seleciona naturalmente os microrganismos (leveduras e bactérias) mais 

favoráveis ao bom funcionamento do processo de vinificação. 

 

 Antioxidante  

Ao combinar o oxigénio disponível nos mostos e nos vinhos, evita fenómenos de 

escurecimento dos mostos e as alterações de cor nos vinhos. 

No mosto, permite inibir a tirosinase responsável pela oxidação. 

 

DOSAGEM 
 

As doses são extremamente variáveis em função do processo de vinificação e do momento de 

aplicação. É preferível aconselhar-se junto de um enólogo.  

 

Líquido:  

TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS 

 Baktol 50 Baktol 80 Baktol 100 Baktol 150 Baktol 180 Baktol 200 

Dose de SO2 fornecida 

por 1 cL (10 mL) de 

solução  

0,5 g 0,8g 1g  1,5 g 1,8 g 2g 

Dose de solução 

necessária para 

fornecer 1 g de SO2 

2,00 cL 1,25 cL 1,00 cL 0,66 cL 0,55 cL 0,5 cL 
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Pó:  

BAKTOL® P fornece metade do seu peso em SO2 puro. Por conseguinte, basta pesar a 

quantidade necessária. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

Líquido:  

Medir a quantidade necessária numa proveta graduada ou noutro recipiente graduado. 

Introduzir na massa a tratar e homogeneizar. 

 

Pó:  

É sempre preferível dissolver previamente o BAKTOL® pó num pouco de mosto ou vinho. Desta 

forma, distribui-se melhor na massa a tratar, especialmente no caso de uvas esmagadas. 

Pode-se dissolver 400 g de BAKTOL® pó por litro de água fria, o que corresponde a 200 g de SO2 

disponíveis para a sulfitagem do vinho. 

 

Precauções de utilização: 

BAKTOL® apresenta o odor característico do SO2 e, embora este odor seja ligeiro, é preferível 

não o inalar. 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor. 
 

 ACONDICIONAMENTO 
 

Líquido:  
 Baktol 50 Baktol 80 Baktol 100 Baktol 150 Baktol 180 Baktol 200 

1 L   X X   

5 L X  X X   

10 L X  X X X X 

20 L  X X X X  

1 000 L  X X X X X 
 

Pó:  

1 kg  

25 kg 
 

CONSERVAÇÃO 

  

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local 

seco e isento de odores. Proteção anti-congelamento. 
Embalagem aberta: utilizar rapidamente.  

 

 

 

 
As informações apresentadas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na medida em que  
as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e normas de segurança em vigor. Este documento  
é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento. 
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