
 

 

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 

SORBATO DE POTASSIO 

Apresentação: 
 

Conservação: 

 SORBATO DE POTÁSSIO é um sal de potássio do ácido ascórbico. 
Apresenta-se na forma de um pó granulado branco/creme 
cristalino, extremamente solúvel em água e vinho sendo usado 
como conservante antifúngico.  
 
SORBATO DE POTÁSSIO tem uma ação fungicida. Suprime o 
crescimento de fungos e leveduras impedindo refermentações em 
garrafa nos vinhos doces ou vinhos com açúcares residuais e inibe a 
proliferação de microrganismos responsáveis pela formação do véu. 
Não tem efeito sobre as bactérias.  
 
Devido ao elevado grau de pureza o SORBATO DE POTÁSSIO 
garante o respeito pelas características organoléticas do vinho 
assegurando a total isenção de odores anormais.  
 
Notas: Recomenda-se usar SORBATO DE POTÁSSIO em combinação 
com doses adequadas de SO2 (30 - 50 mg/l) de forma a garantir um 
efeito antibacteriano e antifúngico, pois o ácido sórbico pode ser 
degradado por alguma flora bacteriana presente, podendo produzir 
compostos indesejáveis como é o caso do geraniol. 
 
 
 

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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20 – 25 g/hL Vinhos brancos e tintos  

27 g/hl Dose máxima 

E202 

A adição de 27 gr/hl de SORBATO DE POTÁSSIO 

adiciona ao vinho 200 mg/l de ácido sórbico.  

 

Adicione o SORBATO DE POTÁSSIO diretamente 

no vinho em remontagem ou com agitação 

vigorosa.  

É aconselhável adicionar o SORBATO DE 

POTÁSSIO imediatamente antes do 

engarrafamento, procedido de uma filtração 

esterilizante para remover a população 

microbiológica existente. 

Embalagem de 1 Kg 

Embalagem 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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