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AGENTES SULFITANTES   

EFFERGRAN DOSE 5 – EFFERBARRIQUE 
Saquetas de metabissulfito de potássio efervescente em grânulos.  

 

 

COMPOSIÇÃO 

E224 Metabissulfito de potássio (75%) e E501 Bicarbonato de potássio (25%). 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Aspeto: grânulos brancos de diferentes tamanhos, com um característico odor a anidrido sulfuroso. 

 

Effergran Dose 5 e Efferbarrique são dois produtos granulados efervescentes que, quando aplicados ao 

vinho, desenvolvem uma efervescência imediata devida à atividade do bicarbonato de potássio, que 

permite libertar o SO2 diretamente sobre a superfície do vinho tratado, atingindo o efeito pretendido de 

forma eficaz. Após alguns dias (5 – 7 dias) o sulfuroso estará totalmente difundido em todo o volume de 

vinho tratado, sem necessidade de recorrer a bâtonnage ou remontagem, reduzindo dessa forma a 

necessidade de mão-de-obra e o risco para a saúde dos operadores. 

 

A adição de CO2 devido à efervescência, assim como o efeito sobre a acidez do vinho causado pela 

presença do bicarbonato não têm significado, devendo, por isso, ser desprezados. 

 

 

APLICAÇÕES 

Sulfitagem de mostos e de vinhos conservados em barricas, tonéis e depósitos de pequenas dimensões.

  
 

 

DOSES 

Effergran Dose 5: cada saqueta com 12 g de produto aporta 5 g de SO2. 

Efferbarrique: cada saqueta com 5 g de produto aporta 2 g de SO2. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Despejar o conteúdo da saqueta diretamente sobre a superfície de vinho ou mosto a tratar. Uma vez 

em contacto com o líquido, o produto desenvolve sobre a superfície uma efervescência que favorece 

uma difusão homogénea do sulfuroso. Assim que é adicionado o produto, não é necessário efetuar 

nenhuma homogeneização do vinho. 

 

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

Effergran Dose 5: caixa com 25 saquetas 

Efferbarrique: caixa com 40 saquetas  

 

Embalagem fechada: manter o produto num local fresco, seco e bem ventilado. 

Embalagem aberta: selar cuidadosamente a embalagem e manter como acima indicado. 

ATENÇÃO: Produto higroscópico. 
 

 

LEGISLAÇÃO 

Produto fabricado com matérias-primas com características em conformidade com: 

Codex Œnologique International 

Regulamento (UE) N. 231/2012 

 

Produto aprovado para ser utilizado em enologia de acordo com: 

Regulamento (UE) N. 934/2019 e subsequentes atualizações. 
 

 


