
EFFERV 2, 5 e 50 têm uma função antioxidante, antioxidásica e antisséptica.

Aplicados em doses elevadas inibem as fermentações em mosto e vinho. Em doses baixas selecionam naturalmente 
os microrganismos favoráveis a uma correta vinificação.

EFFERV 2 é particularmente interessante quando é necessário aplicar doses reduzidas de SO2 como é o caso do 
estágio em barrica. EFFERV 5 e 50 são aconselhados para aplicação em depósitos ou durante a vindima: caixas de 
vindima, máquina de vindimar, transporte de uvas etc.... 

EFFERV  2 / 5 / 50ANTIOXIDANTES 
ANTISSÉPTICOS 

METABISSULFITO DE POTÁSSIO EFFERVESCENTE

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 
      4410-308 VN Gaia | Portugal

T. (+351) 227 150 840
proenol@proenol.com | www.proenol.com

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 Alergénicos – Sulfitos > 10mg/L. Ausência das restantes substâncias 

ou produtos que causam alergias ou intolerâncias, referidos no anexo 
II do Regulamento CE 1169/2011.

 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 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nanotecnologia e 

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

 5 Codex Enológico Internacional (COEI) e Legislação Europeia: Está 
conforme o COEI versão em vigor e Regulamento Delegado (UE) 
934/2019.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Aplicar de acordo com a dosagem de SO2 pretendida. 
Consultar tabela.

Apesar da efervescência do produto, é sempre recomendado 
realizar uma homogeneização completa do volume de vinho 
ou mosto tratado após a aplicação.

Dose máxima legal de SO2 total: Consultar a legislação 
em vigor em função do tipo de vinho (branco, rosé, tinto, 
licorosos etc..).

Aplicar EFFERV 2, 5 ou 50 diretamente no mosto ou vinho.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
EFFERV 2: 48 pastilhas
EFFERV 5: 42 pastilhas
EFFERV 50: 1 saqueta
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco, ventilado e com temperaturas entre 5 a 25ºC.
Após abertura da saqueta que contém a pastilha utilizar rapidamente.

FT
08

36
-0

4_
M

ar
.2

0

Dissolução natural no mosto/vinho devido à efervescência.

EFFERV SO2 no 
produto

Dose 
aplicada

SO2 libertado no 
mosto/vinho
mg/L g/hL

2 2 g/pastilha 1 pastilha/hL 20 2

5 5 g/pastilha 1 pastilha/hL 50 5

50 50 g/saqueta 1 saqueta/10hL 50 5
1


