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Rua Francisco Artur Martins 2 RC 

5070-050 Alijó 

Telf. : 259095809 

lab@afreitasvilar.com 

Sede: 

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 

1950-137 Lisboa 

Telf. : 218681160 

geral.lisboa@afreitasvilar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁCIDO L-ASCORBICO  

Dose de utilização: 
O ÁCIDO ASCÓRBICO ou Vitamina C é um composto 100% puro e natural, 
na forma de um pó cristalino de cor branca, inodoro, e com características 
de um ácido meio-forte. É particularmente recomendado como protetor 
de vinho, antioxidante e corretor da acidez. 
 
O ÁCIDO ASCÓRBICO previne fenômenos oxidativos, protegendo os 
aromas sensíveis à oxidação, preservando as características organoléticas 
e a frescura no vinho. 
 
O ÁCIDO ASCÓRBICO e suas aplicações nas diferentes fases da vinificação: 
 
• Na vindima a sua aplicação deve ser preferencialmente fracionada 
complementando a ação protetora do SO2. 
• No vinho fixa o O2 dissolvido ficando este na forma inerte prevenindo 
assim fenómenos de oxidação, protegendo os vinhos tintos do 
envelhecimento precoce e os vinhos brancos e rosés do acastanhamento. 
• No engarrafamento ajuda a previne o envelhecimento atípico nos 
vinhos. Este envelhecimento é devido a uvas plantadas em solos pobres 
(submetidas a um stress hídrico) com rendimentos elevados. 
 
 

Certificado de Qualidade: 
Os Produtos que comercializamos são para uso enológico e estão listados na OIV 
conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. 2019/934. 
 
O material usado para a produção do produto final não contém Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM’s). 
 
O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados 
que representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres 
humanos conforme referido no Reg. 1169/2011. 

 

 

ESTABILIZANTE DE BEBIDAS 

 

Características: 

Instruções de utilização: 

10 g/hl Vindima 

10 - 15 g/hl Vinhos brancos e rosés 

5 – 10 g/hl Vinhos tintos 

25 g/hl 
Dose máxima  

(soma dos tratamentos) 

 

FT ACASC21062022 

Apresentação: 
 

Conservação: 

Como o ÁCIDO ASCÓRBICO é hidrossolúvel, 
pode ser dissolvido diretamente no vinho 
numa relação 1:10. Adicionar a solução 
obtida no vinho a tratar garantindo a sua 
homogeneização por intermédio de uma 
remontagem. 
 

Importante: É aconselhável a aplicação do 
SO2 antes do ÁCIDO ASCÓRBICO, pois se 
aplicado isolado pode ter uma ação contrária 
à pretendida. 
 

Aplicar o ÁCIDO ASCÓRBICO com o 

Ácido cítrico protege contra a casse férrica. 

 

Embalagem de 25 Kg 

 

Armazenar a embalagem num local 
seco e fresco livre de odores. 

Após aberta, a embalagem deve ser 
fechada e armazenada corretamente. 
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