
ACID CITRIC MONOHIDRAT E330 

 

COMPOZITIE  

Acid citric monohidrat pur (E330) 

 

CARACTERISTICI 

Acidul citric este un triacid foarte raspandit in natura. Continutul sau în musturi si vinuri înainte de 

fermentarea malolactica, este între 0,5 si 1 g / L.  

Reduce cresterea microorganismelor, dar nu le suprima, deci este ideal pentru scaderea 

concentratiilor de drojdii indigene. În industria alimentara este folosit ca acidifiant, în oenologie 

utilizarea sa are drept scop prevenirea oxidarii de origine ferica si oxidazica. 
Produsul se prezintă sub forma de pudra alba cristalina, este un produs pur conceput pentru a-si 

mentine caracteristicile nealterate în timp. 

Acidul citric asigura prevenirea precipitarilor ferice în vinurile casante rezultate in urma unei aerari  

capabile sa formeze citrati solubili cu fierul. 

 
APLICATII - UTILIZARI 

Acidifiant si stabilizant. 

 

DOZE 

Pentru vinuri albe si rosii: de la 20 la 60 g/hL.  

 

MODALITATE DE UTILIZARE         

Acidul ascorbic este un produs foarte solubil, astfel incat va fi adaugat direct in masa de vin de 

tratat, chiar inainte de imbuteliere, fara a fi necesar sa se pregateasca o solutie in apa sau vin 

pentru utilizarea sa. 

Fiind o substanta degradabila de catre diverse microorganisme, nu se recomanda utilizarea sa 

precoce in faza de vinificare. 

 

AMBALARE 

Produsul este disponibil la pungi de 1 kg si saci de 25 kg. 

  

PASTRARE  

Ambalaj inchis:  pastrare in loc racoros (temperatura sub 25°C), uscat, ventilat si fara mirosuri.  

Ambalaj deschis pentru folosire: pachetele deschise trebuiesc inchise cu grija si conservate in loc 

racoros (temperatura sub 15°C ) uscat si ventilat, fiind recomandata folosirea in timp cat mai scurt. 

 

CLASIFICARE SI DECLARATII 

Conformitate cu normele Reg. CE 606/2009 – Codex OIV (enologia), Dir. 2008/84/CE – Reg. CE 

231/2012 (aditivi alimentari). 

Produs necertificat biologic, dar admis pentru productia vinurilor biologice daca nu este detectabil 

bio (Reg. CE 203/2012)  

Limite de utilizare :   Limita de acid citric in vin: 1 g/litru   

Clasificare Siguranta  Atentie – pictograma GHS07  

   Indicatii de pericol: H319  

   Recomandari de siguranta: P280 – P264 – P305+351+338 – P337+313  

Clasificare ADR  Neclasificat  

OGM    Nu contine/nu provine din OGM – organisme modificate genetic   

Alergeni   Nu contine produse conform alineatului III bis al directivei 2000/13/CE  

                                       modificata de directiva 2007/68/CE 

PERICOLE 

Produs clasificat Xi iritant pentru contactul cu pielea si ochii, inainte de utilizare consultati fisa de 

siguranta. 

Acest produs trebuie inmagazinat, manipulat si utilizat in acord cu normele sanitare de igiena 

industriala si in conformitate cu legislatia in vigoare. Este un produs pentru uzul exclusiv profesional 

in domeniul alimentar si enologic. 

Informatiile continute in aceasta fisa tehnica, sunt cele disponibile in stadiul actual al cunostintelor 

despre acest produs. Utilizatorii trebuie sa opereze conform bunelor practici de lucru si in 

conformitate cu legislatia in vigoare; este, de asemenea, oportun a se realiza teste preliminare. 



Indicatiile si recomandarile prezente in acest document, nu garanteaza obtinerea unui anumit 

rezultat presupus apriori de catre un utilizator.  

 

Fisa tehnica elaborata in 10/03/2014  rev. n° 2 

    

 

 


