
 

 

 
 

 

SULFOSSOL® 
 

Solução de bissulfito de amónio = NH4HS03 

Para a sulfitagem dos mostos e ativação das fermentações 

CARACTERÍSTICAS 
 

SULFOSSOL® (bissulfito de amónio) existe na forma líquida em concentrações de 600, 400, 200, 

150, 100, 50 g/L SO2. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

A originalidade do SULFOSSOL® consiste em fornecer simultaneamente ao mosto ou à colheita 

o SO2 e o azoto amoniacal essenciais para o bom desenvolvimento das fermentações. 

SULFOSSOL® proporciona à levedura parte do elemento azotado necessário para a sua 

multiplicação.  

 

SULFOSSOL® fornece o SO2 essencial para a vinificação: 

 Protege contra a oxidação enzimática (tirosinase...) 

 Inibe as bactérias e leveduras apiculadas, 

 Promove a extração de compostos fenólicos durante a maceração em tinto.  

 

1 g de SO2 em SULFOSSOL® fornece 280 mg de NH4, ou seja, 220 mg de azoto. 
 

DOSAGEM 
 

As doses são extremamente variáveis em função das circunstâncias e dos períodos de 

utilização. É preferível aconselhar-se junto de um enólogo. 

Dose de SO2 Sulfossol® 600 Sulfossol® 400 Sulfossol® 200 Sulfossol® 100 Sulfossol® 50 

1g/hL 0,16 cL 0,25 cL 0,50 cL 1,00 cL 2,00 cL 

5g/hL 0,83 cL 1,25 cL 2.5 cL 5,00 cL 10,00 cL 

10g/hL 1,66 cL 2,50 cL 5,00 cL 10,00 cL 20,00 cL 
 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

O SULFOSSOL® deve ser adicionado o mais rapidamente possível e antes do início da 

fermentação. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor. 
 

 ACONDICIONAMENTO 
  

 Sulfossol® 50 Sulfossol® 100 Sulfossol® 150 Sulfossol® 200 Sulfossol® 400 Sulfossol® 600 

1 L   x x   

5 L X X x x X  

10 L X X x X   

20 L  X  X X X 

1000L  X X X X X 
 

CONSERVAÇÃO 
  

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

  isento de odores. Proteção anti-congelamento. Embalagem aberta: utilizar rapidamente.  
As informações fornecidas acima correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos. É dada sem obrigação ou garantia, na medida em que as 
condições de utilização estejam fora do nosso controlo. Não dispensa o utilizador do cumprimento da legislação e dos dados de segurança em vigor. Este 
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu acordo.                                                                                                 
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