
 

 

Sede: 

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 

1950-137 Lisboa 

Telf. : 218681160 

geral.lisboa@afreitasvilar.com 

Laboratório: 

Rua Francisco Artur Martins 2 RC 

5070-050 Alijó 

Telf. : 259095809 

lab@afreitasvilar.com 

 

Características: Dose de utilização: 

Instruções de utilização: 

ESTABILIZANTE DE BEBIDAS 

BITARTARATO DE POTASSIO 

Apresentação: 
 

Conservação: 

O BITARTARATO DE POTÁSSIO ou hidrogeno tartarato de 
potássio (C4H5O6K), também conhecido como creme de 
tartarato, apresenta-se na forma de pó branco, inodoro, com 
um sabor ácido característico. É um subproduto da elaboração 
de vinhos quando estes são submetidos à refrigeração.  
 
O BITARTARATO DE POTÁSSIO é utilizado para obter a precipitação 
dos bitartaratos durante a refrigeração do vinho (estabilização 
tartárica): o arrefecimento do vinho forma uma solução 
supersaturada e o BITARTARATO DE POTÁSSIO age como núcleo de 
cristalização, promovendo assim a formação de cristais de 
bitartarato facilitando e acelerando a sua precipitação. 
 
O BITARTARATO DE POTÁSSIO tem um tamanho de cristais 
selecionados para obter melhores resultados mesmo quando a 
estabilização é feita em processo contínuo. 
 
O BITARTARATO DE POTÁSSIO é um produto que se pode reutilizar 
várias vezes (3 a 10 vezes) devendo ser lavado e seco entre as 
aplicações. Os coloides nos vinhos podem reduzir as reutilizações. 
 
A eficácia do tratamento em vinhos brancos pode aumentar se os 
mesmos foram previamente tratados com a bentonite Vitiben. 
 

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 BITARTARATO DE POTÁSSIO deve ser 
dissolvido diretamente no vinho a tratar (solução 
a 20%), 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.  
 

Deve deixar decantar os bitartaratos a fim de os 

podermos recuperar do fundo do depósito. 

Sacos de 25 Kg            

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

Uma vez aberta a embalagem deve ser usada 
rapidamente. 
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