
Bitartrat de potasiu.

Caracteristici

Cremorvin este un bitartrat de potasiu, utilizat în oenologie 
ca şi accelerator al cristalizarii si precipitarii bitartraţilor în 
vinuri.  

APLICAŢIE

Cremorvin se utilizează mai ales la vin în timpul perioadei de 
refrigerare. Acţionează ca un nucleu  de cristalizare a 
bitartratului de potasiu instabil al vinurilor, scurtând perioada 
de tratament prin frig la stabilizarea tartrică. 

DOZĂ

Stabilizare prin “semicontact”   20-40 g/l
7-10 zile

Stabilizare prin  “contact”   4 g/l
4-6 ore

Stabilizare “continuă”   2-5 g/l

Stabilizatori Fişă Tehnică

MOD DE UTILIZARE

Cremorvin  se utilizează pe vin clarificat:

A se dizolva  Cremorvin în de 5 ori greutatea sa în apă rece 
(200 g de Cremorvin într-un litru de apă) şi a se adăuga 
volumului total de vin prin agitare uşoară. 

Precauţii de lucru:

Cremorvin  trebuie să se menţină în suspensie în vin timp de 
cel puţin 4 -6 ore.

PREZENTARE

Recipient de 25 Kg.

ASPECT FIZIC

Pudra alba cristalina.
Granulometrie  < 150 µm: > 99 %.

COMPOZIŢIE

Bitartrat de potasiu (E336).
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Stabilizatori Fişă Tehnică

CONSERVARE

A se pastra in ambalajul original, la rece, fara umezeala si 
mirosuri straine. 

Odata deschis ambalajul se recomanda utilizarea cat mai 
repede posibil.

Consumă de preferinţă înainte de: 3 ani de la data ambalarii.

2/2
AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, s/n - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan ( Ciudad Real ) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54   www.agrovin.com 

RGSEAA: 31.00391/CR

Produs conform Codexului Oenologic Internaţional şi 
Regulamentului  CE 606/2009.


