
 

 

 

 

 
 

ANTARTIKA®  
 

Estabilizante tartárico de nova geração de contra a precipitação de bitartarato de potássio 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

ANTARTIKA® Duo é uma solução à base de poliaspartato de potássio e gomas arábicas. O 

equilíbrio entre as gomas Seyal e Verek é específico e especialmente formulado para o melhor 

equilíbrio organolético dos vinhos tintos.  

Garante a estabilização dos vinhos contra a precipitação tartárica do bitartarato de K, ao 

mesmo tempo que confere redondeza e elasticidade às estruturas. 

 
PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  

 

ANTARTIKA® Duo é um coloide protetor, que atua ao mesmo tempo sobre a formação dos 

cristais (nucleação) e sobre o crescimento dos microcristais de bitartarato de potássio presentes 

no vinho.  

ANTARTIKA® Duo foi especificamente formulado para simplificar o trabalho do enólogo que 

deseje, numa só manipulação, estabilizar o seu vinho e conferir-lhe redondeza e doçura.  

ANTARTIKA® Duo tem um impacto positivo nos vinhos a nível organolético e contribui para a 

melhoria da intensidade aromática. 

 

ANTARTIKA® Duo tem um impacto negligenciável sobre a filtrabilidade dos vinhos. No entanto, 

recomenda-se a realização de um teste prévio de filtrabilidade. 

 

ANTARTIKA® Duo não estabiliza o tartarato de cálcio. 

 

Tal como o ácido metatartárico e a CMC, o ANTARTIKA® Duo pode reagir com a lisozima. 
 

APLICAÇÕES 
 

ANTARTIKA® Duo é utilizado nos vinhos tintos prontos a engarrafar.  

A sua ação é quase instantânea.  

Nos vinhos tintos com elevada instabilidade da matéria corante, recomenda-se a utilização de 

ANTARTIKA® VR, um produto especificamente desenvolvido para vinhos tintos.  

 

Utilizável em vinhos brancos e rosés. Os vinhos devem estar proteicamente estáveis antes de 

serem tratados com ANTARTIKA® Duo. 

No caso dos vinhos brancos e rosés, recomenda-se a utilização de ANTARTIKA® V40 ou  

ANTARTIKA® Fresh, que são produtos mais adequados ao perfil organolético destes vinhos.  

 

Aconselhe-se junto do seu enólogo. 
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  DOSAGEM 
 

Dosagem: de 10 a 20 cL/hL 

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação europeia em vigor: 20 cL/hL 
 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

ANTARTIKA® Duo deve ser incorporado com uma bomba doseadora ou com uma bomba  

MICRO DOSEADORA «Sistema de injeção de precisão», antes da última filtração ou diretamente 

na linha de engarrafamento. Homogeneizar cuidadosamente o volume na cuba, no caso de se 

adicionar antes da filtração final.  
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor 

 

ACONDICIONAMENTO 

 

Bidões de 1L, 20L  

1000L 

 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local seco e 

isento de odores. Proteção anti-congelamento do produto em solução. 

Embalagem aberta: utilizar no prazo de 1 semana.  

 

Dado que as condições de uso e aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo, a 

SOFRALAB não se responsabiliza em caso de insucesso do tratamento, presença de cristais no 

interior das garrafas ou precipitação da matéria corante. 
 

As informações apresentadas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou 

garantia, na medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a 

legislação e normas de segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu 

consentimento. 
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