
Solução de Goma-arábica de alta qualidade (E414) obtida de Acacia seyal e Acacia verek estabilizada com SO2 (E220).

O CRYSTAL STAB é uma solução aquosa de goma-arábica hidrolisada (E414, 10%) e carboximetilcelulose –CMC (E446, 9%) 
estabilizados com anidrido sulfuroso (E220, 0,18 a 0,36%).
Utilizado na elaboração de vinhos brancos e rosés, o CRYSTAL STAB inibe a formação e crescimento de
cristais de bitartarato de potássio.

 5 CRYSTAL STAB e a filtração:
A composição do CRYSTAL STAB foi desenvolvida de modo a que a sua aplicação seja fácil, eficaz e não colmate os filtros. 
A aplicação antes da filtração final aumenta a eficácia do produto na estabilização dos tartaratos em vinhos brancos e rosés.
Recomenda-se a aplicação no minimo 48 h antes da última filtração que precede o engarrafamento.

CRYSTAL STABESTABILIZAÇÃO TARTÁRICA

INIBE A FORMAÇÃO / CRESCIMENTO DE CRISTAIS E PROMOVE A 
ESTABILIDADE A LONGO PRAZO.

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR  
 5 OGM – Ausência de Organismos Geneticamente Modificados, não foi 

produzido a partir dos mesmos e não inclui substâncias com origem 
nos referidos organismos. 

 5 Ionização - Não tratado por radiação 
 5 Alergénicos - Sulfitos > 10mg/Kg. Ausência das restantes 
 5 substâncias ou produtos que causam alergias ou intolerâncias, 

referidos no anexo II do Regulamento CE 1169/2011.
 5 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nano tecnologia e 

portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento CE 
1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (CEI) e Legislação europeia: Está 
conforme o CEI versão em vigor e Regulamento CE 606/2009 - 
Regras de execução do Regulamento CE 479/2008 no que respeita 
às categorias de produtos vitivinícolas, às práticas enológicas e às 
restrições que lhes são aplicáveis.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
25, 200 e 1000 Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco e ventilado. 
Após abertura ter em atenção que a embalagem deverá ser 
armazenada com a tampa corretamente fechada.
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Garantimos a qualidade deste produto na sua embalagem de origem e utilizado de acordo com a data de validade e condições de armazenamento. A informação presente neste 
documento é verdadeira e baseada no nosso conhecimento atual, no entanto não deverá ser considerada como uma garantia expressa ou uma condição para venda deste produto.

Travessa das Lages, 267
Apt. 547 | 4411-701 VN Gaia

T. 227 150 840 | M. 917 850 372
proenol@proenol.com | www.proenol.com

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada: 10 a 100ml/hL. 
CMC autorizado (UE) < 10g/hL que equivale a 110 ml/hL de 
CRYSTAL STAB

ATENÇÃO:
 5 Aplicar apenas em vinhos brancos e rosés com proteínas 

estáveis, límpidos e preparados para o engarrafamento.
 5 É aconselhada a realização do Indice de Filtrabilidade antes do 

engarrafamento.
 5 A duração do intervalo entre a adição do CRYSTAL STAB 

e a microfiltração depende da turvação e da temperatura 
do vinho. Se a temperatura for baixa e o vinho não estiver 
suficientemente límpido ou a aplicação não foi homogénea é 
necessário aguardar que o índice de filtrabilidade retome os 
valores normais. 

 5 A filtração tangencial não deverá ser utilizada após a adição do 
CRYSTAL STAB.

 5 Em vinhos que não estejam totalmente estáveis, a adição 
deste produto pode aumentar a instabilidade coloidal 
(proteínas e cor). O produto pode ter um efeito reduzido na 
filtrabilidade do vinho. 

 5 É aconselhada a realização de ensaios laboratoriais 
preliminares para avaliação do impacto do produto na 
estabilidade tartárica, coloidal e da filtrabilidade.
1. Adicionar o CRYSTAL STAB a um volume de vinho 5x 

superior à quantidade de produto.
2. Homogeneizar e deixar repousar durante 1 hora.
3. Aplicar no vinho garantindo a homogeneização do produto 

utilizando por exemplo um sistema venturi.


