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Características: Dose de utilização: 

Instruções de utilização: 

ESTABILIZANTE DE BEBIDAS 

SIHA PURE TARTRATE 

Apresentação: 
 

Conservação: 

O SIHA PURE TARTRATE é um estabilizador puro em pó de 
hidrogeno tartarato de potássio (C4H5O6K), também conhecido 
como cremor tártaro.  
 

O SIHA PURE TARTRATE é utilizado para realizar a estabilização 
cristalina (estabilização tartárica) de vinhos e espumantes através 
da técnica de contacto.  
 

As vantagens específicas do SIHA PURE TARTRATE são: 

• a elevada área de superfície derivada da moagem fina do produto 
que assegura eficiência elevada; 

• elevada pureza do material. 
 

De forma a tornar o processo mais eficaz, a estabilização tartárica 
deve ser realizada imediatamente antes do engarrafamento. Antes 
da aplicação do SIHA PURE TARTRATE, o vinho a ser tratado deverá 
estar clarificado e filtrado. O vinho a ser tratado deverá estar no 
intervalo de temperatura de 0 °C – 5 °C. 
 

O tartarato usado e separado pode ser reutilizado várias vezes, 
dependendo do grau de contaminação. A cada utilização, os cristais 
de tartarato aumentam de tamanho, reduzindo assim a eficácia do 
processo. Neste caso, o tempo de contacto deverá ser aumentado. 

 
Certificado de Qualidade: 

Os produtos que comercializamos são para o uso em enologia e estão listados na OIV pera 
diretiva 2008/84/CE conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. CE 606/2009.  

Os materiais usados para a produção do produto final não contêm Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM’s) nem sujeito a radiação ionizante.   

O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados que 
representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres humanos conforme 
listado no Reg. 1169/2011. 
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Até 400 g/hL Estabilização a frio  

E336 

 O SIHA PURE TARTRATE deve ser dissolvido 

diretamente no vinho a tratar, sob uma agitação 
forte. A 0 °C o tempo de contacto é de 8 horas a 
-4 °C o tempo reduz para 4 horas.  
 
O vinho tratado deve ser filtrado ainda com 
temperaturas negativas. Pode ser realizada 
decantação, filtração por terras diatomáceas ou 
centrifugação. 
 

Deve deixar decantar os bitartaratos a fim de os 

poder recuperar do fundo do depósito. 

Sacos de 25 Kg            

Armazenar a embalagem num local seco e 
fresco, sem odores fortes, longe de fontes de 
calor. 

A embalagem original selada tem validade de 2 
anos. Uma vez aberta a embalagem deve ser 
usada rapidamente. 
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