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SOLUÇÃO AQUOSA PURA DE BISSULFITO DE POTÁSSIO
COMPOSIÇÃO
Solução aquosa de bissulfito de potássio a 150 g/L de SO2
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Aspeto: solução límpida e de cor amarelo pálido com ligeiro odor a anidrido sulfuroso.
Solução aquosa pura de bissulfito de potássio com uma concentração de 150 g/L de SO2.
APLICAÇÕES
SOLFOSOL M é recomendado para todas as adições finais de anidrido sulfuroso ao vinho,
sobretudo em caso de doseamento automático em linha, imediatamente antes do enchimento.
DOSES
Dose de sulfuroso
a adicionar
g/hL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dose de SOLFOSOL M
a adicionar

Dose de Potássio adicionado
com o SOLFOSOL M

mL/hL
6,7
13,3
20,0
26,7
33,3
40,0
46,7
53,3
60,0
66,7

mg/L
4,8
9,6
14,5
19,3
24,1
28,9
33,7
38,6
43,4
48,2

mg/L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Na U.E., o Regulamento (CE) 606/2009, especifica os seguintes limites máximos, expressos
em SO2 total:
a) 150 mg/L para os vinhos tintos;
b) 200 mg/L para os vinhos brancos e rosados;
c) 185 mg/L para os vinhos espumante de qualidade;
d) 235 mg/L para restantes vinhos espumantes.
Para vinhos com teor em açúcar residuais, expresso em açúcar invertido, igual ou superior a 5
g/L, e vinhos licorosos, consultar o Regulamento CE 606/2009, Anexo I B.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Adicionar diretamente ao mosto ou vinho e homogeneizar com recurso a remontagem.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Embalagem: 25 Kg – 250 Kg – 1000 Kg
Embalagem fechada: Manter o produto num local fresco, seco e bem ventilado, ao abrigo da
luz e a uma temperatura entre os 10 ºC e 25 ºC.
Embalagem aberta: Selar cuidadosamente a embalagem e manter como acima indicado. Usar
rapidamente.
O produto está de acordo com as seguintes especificações:
Codex Oenologique International
Regulamento (UE) nº 231/2012
ESSECO srl
San Martino
Trecate (NO) Italy

Produto aprovado para ser utilizado em enologia de acordo com:
Regulamento (CE) nº 606/2009
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As indicações fornecidas são baseadas no nosso conhecimento e experiência atuais, mas não dispensam o utilizador de
adotar as precauções de segurança necessárias ou da responsabilidade pelo seu uso adequado.

