BICARBONATE DE POTASSIUM
Όξινο ανθρακικό Κάλιο (ΚΗCO3)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το BICARBONATE DE POTASSIUM είναι το άλας που δηµιουργείται κατά την
αντίδραση χλωριούχου καλίου και διοξειδίου του άνθρακα το οποίο προέρχεται από τον
ασβεστόλιθο.
Το βασικό αυτό άλας (υδατικό διάλυµα περιεκτικότητας 10% έχει pH=8,70) διατηρεί ένα
κατιόν υδρογόνου το οποίο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο κατά τη η δράση του.
Η πτώση οξύτητας, απαραίτητη σε χρονιές µε υψηλές οξύτητες, είναι ένα σύνθετο φαινόµενο
και προκαλεί :
 µείωση της ολικής οξύτητας,
 αύξηση της ενεργού οξύτητας pH,
 εξουδετέρωση των οξέων,
 καθίζηση των σχηµατιζόµενων αλάτων (όξινο τρυγικό κάλιο).
Η οξύτητα των γλευκών και των οίνων οφείλεται κυρίως στην παρουσία τρυγικού και
µηλικού οξέος (το γαλακτικό οξύ αντικαθιστά το µηλικό µετά τη µηλογαλακτική ζύµωση).
Το BICARBONATE DE POTASSIUM δρα πάνω στο τρυγικό οξύ σχηµατίζοντας όξινο
τρυγικό κάλιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η δράση αυτή επιφέρει συνολική πτώση οξύτητας ίση µε:
- 0,8g/L KHCO3 µειώνουν την οξύτητα των γλευκών και των οίνων κατά 0,4g/L
εκφρασµένο σε H2SO4
Ταυτόχρονα όµως ένα µέρος του όξινου τρυγικού καλίου που θα σχηµατιστεί θα
καταβυθιστεί κατά την τρυγική σταθεροποίηση του οίνου µε ψύξη, γεγονός που θα προκαλέσει
περαιτέρω µείωση της οξύτητας κατά 0,25g. Αναλυτικά οι µεταβολές στην ολική και ενεργό
οξύτητα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Η πτώση οξύτητας µε χρήση BICARBONATE DE POTASSIUM προκαλεί µεγαλύτερη
αύξηση του pH από τις άλλες τεχνικές. Μετά τη χρήση ο οίνος εµφανίζεται λιγότερο επιθετικός
γεγονός που οφείλεται τόσο στη µείωση της ολικής οξύτητας όσο και στην αύξηση του pH.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Προσαρµόζεται ανάλογα µε το αναζητούµενο βαθµό µείωσης της οξύτητας γνωρίζοντας ότι 0,8
g/L ΚΗCO3 µειώνουν την οξύτητα του γλεύκους ή του οίνου κατά 0,4g/L (εκφρασµένα σε
H2SO4) ή 0,6g/L (εκφρασµένα σε τρυγικό οξύ).
• Μέγιστη επιτρεπόµενη πτώση οξύτητας : 0,65g/L εκφρασµένο σε H2SO4 ή 1g/L
εκφρασµένο σε τρυγικό οξύ (κανονισµός Ε.Κ.479/2008).
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα BICARBONATE DE POTASSIUM σε δεκαπλάσια
ποσότητα γλεύκους ή οίνου και στη συνέχεια αναµίξτε το διάλυµα στη συνολική ποσότητα του
προς κατεργασία γλεύκους ή οίνου. Οµογενοποιείστε καλά.
Προσοχή: η προσθήκη του BICARBONATE DE POTASSIUM προκαλεί άφθονο αφρισµό
γι’ αυτό πρέπει να προβλεφθεί µεγάλος περιέκτης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 25Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και
άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το
άνοιγµα πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως µετά το άνοιγµα

• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας.
• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.
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