
 

 

 

 
 

GELATINE LIQUIDE 
 

Gelatina pronta a utilizar, 

Clarificação de vinhos brancos 

Eliminação de taninos indesejados em vinhos tintos 
 

  CARACTERÍSTICAS 
 

GELATINE LIQUIDE é uma gelatina, altamente hidrolisada, cuja a taxa de hidrólise é 

cuidadosamente controlada, com uma concentração de 200 g/L. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 
 

Nos vinhos brancos, a GELATINE LIQUIDE é utilizada principalmente para a clarificação.  

Nos vinhos tintos, além da ação clarificante, a GELATINE LIQUIDE possibilita a eliminação de 

polifenóis indesejados e de taninos agressivos. 

Em muitos casos, a GELATINE LIQUIDE é associada ao tratamento com a bentonite. A bentonite 

é adicionada logo que a coagulação do GELATINE LIQUIDE estiver completa, ou seja, nos dias 

seguintes após a sua adição. 
 

APLICAÇÕES 
 

 Clarificação de vinhos brancos 

 Eliminação de taninos indesejáveis de vinhos tintos 
 

DOSAGEM  
 

 Vinho rosé e branco: 2 cL/hL a 4 cL/hL. 

 Vinho tinto: 2 cL/hL a 6 cL/hL. 

É indispensável realizar testes preliminares para determinar, com precisão, as doses necessárias 

para obter uma boa clarificação e um novo equilíbrio organoléptico. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

GELATINE LIQUIDE pronta para ser utilizada. Incorporar lentamente no decorrer de uma 

remontagem.  

O produto pode ser extraído diretamente do contentor e injetado, sob pressão, no vinho com a 

ajuda uma bomba doseadora. Para a utilização de uma conexão de colagem (Dosacol), é 

melhor diluir previamente o produto em um volume igual de água fria. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

EMBALAGEM  
 

Bidão de 20 L. 
 

CONSERVAÇÃO 
. 

Embalagem fechada, selada de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de 

odores. Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 
 
As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida em que as 
condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e das normas de segurança em vigor. Este 
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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