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Tradição para a Adega 

DETERSOL  

 

 
 

DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA BARRIS, TANQUES E PARA TODO O 

EQUIPAMENTO DE VINIFICAÇÃO 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

DETERSOL é uma mistura estável de dióxido de enxofre (sulfuroso) em ácido sulfúrico e 

surfatantes, que apresenta uma segurança e eficácia sem paralelo. 

 

APLICACÕES 

DETERSOL é ideal para assegurar a higiene geral da adega e para a limpeza e lavagem de 

tanques de cimento, barris, tonéis, tanques de inox e todo o equipamento de vinificação. Pode 

também ser usado para o tratamento dos barris. 

É particularmente eficaz no tratamento de recipientes com maus odores a bolor ou podre, para 

os quais os tratamentos convencionais são insuficientes. 

DETERSOL é ainda especialmente recomendado para a remoção de incrustações em tanques 

de cimento e para a eliminação de manchas tintas em barris. 

 

DOSES 

Utilize uma solução de 1-2% na preparação de barris novos e para a higienização de 

equipamento e barris. 

Utilize 5 L de uma solução a 1% de DETERSOL em 100 L de água para o tratamento de barris 

e tonéis manchados. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Verta sempre o DETERSOL em água fria e nunca o contrário. 

A solução de DETERSOL pode ser usada para encher barris e deixar em contacto ou para 

aplicação manual sobre as manchas e incrustações. O número e duração dos tratamentos 

depende do tipo de aplicação. 

Enxague bem com água após os tratamentos. 

DETERSOL é ainda mais eficaz quando aplicado após o uso de SANATON. 

Evitar a aplicação de sulfuroso (em spray ou pastilhas) após o uso de DETERSOL. 

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

Embalagem: 1 Kg 

Manter o produto num local fresco, seco e bem ventilado. 

 

 

Produto aprovado para uso enológico de acordo com: 
Regulamento CE 1493/99 

 


