
 

 

Laboratório: 

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 METATARTÁRICO OLTRE 40 

Dose de utilização: 

O ÁCIDO METATARTÁRICO OLTRE 40 tem uma aparência cristalina sendo 
muito higroscópico (por este facto, é necessário preservá-lo em 
embalagens hermeticamente fechadas). Tem normalmente o aspeto de 
um pó fino ou granulado, de cor amarelada clara, com cheiro de caramelo 
e sabor amargo. 
 

O ÁCIDO METATARTÁRICO OLTRE 40 atua como um coloide protetor e 
previne a precipitação de tartaratos. Este fenômeno é particularmente 
frequente em vinhos jovens. O ÁCIDO METATARTÁRICO OLTRE 40 
envolve o núcleo microscópico de cristalização e impede seu crescimento 
e aglomeração, evitando a precipitação. 
 

O ÁCIDO METATARTÁRICO OLTRE 40 provém de matérias-primas 
selecionadas e de processos de fabricação evoluídos, conseguindo-se 
obter um produto com elevada pureza e com um índice de esterificação 
sempre superior a 40. 
 

O tratamento com o ÁCIDO METATARTÁRICO OLTRE 40 é rápido e 
económico contra as precipitações tartáricas, podendo igualmente 
substituir ou complementar vantajosamente a refrigeração. Indicado para 
vinhos jovens que venham a ser consumidos até 1 ano à data de 
engarrafamento. 
 

 

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: 

1 – 10 g/hl Estabilização tartárica 

10 g/hl Dose máxima legal 
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Apresentação: 
 

Conservação: 

Dissolver cuidadosamente o ÁCIDO 
METATARTÁRICO OLTRE 40 em água fria ou 
em vinho numa relação de 1:10. Adicionar 
de seguida ao volume total garantindo uma 
boa homogeneização. 

Aplicar o ÁCIDO METATARTÁRICO OLTRE 
40 antes da filtração final. 

 
O ÁCIDO METATARTÁRICO OLTRE 40 é um 
produto solúvel que resulta numa solução 
límpida, incolor e sem precipitação, não 
interferindo com o perfil sensorial do vinho. 

Embalagem de 1 Kg 

Caixa com 20 embalagens de 1 Kg 

Armazenar a embalagem num local 
seco e fresco livre de odores. Validade 
de 3 anos. 

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