
 

 

 

 

 

 

CLARISOL  
 

Complexo baseado em Bentonitos selecionados, PVPP e gelatina específica 

para a clarificação de mostos e vinhos 

 CARACTERÍSTICAS 
 

CLARISOL é um tratamento específico para a luta contra os fenómenos de madeirização 

(oxidação) progressiva. Este produto é uma alternativa à caseína alimentar. 

CLARISOL é um tratamento curativo. Ele elimina o gosto de oxidado, madeirizado e a cor 

amarelo-escuro, que caracterizam estes vinhos oxidados. CLARISOL, renova, reaviva vinhos 

“passados”. 

Os vinhos brancos e rosés, são particularmente sensíveis à oxidação: sua cor evolui mal, sua 

fineza gustativa e seu frescor, vão se atenuando até desaparecem. 

CLARISOL elimina os compostos fenólicos oxidáveis e oxidados, responsáveis pelo 

escurecimento que prejudicam a cor e a degustação de vinhos, brancos e rosés.  
A tabela abaixo mostra como o tratamento de um Gewürztraminer 2006 com CLARISOL, é mais 

eficaz sob as condições do teste, do que a adição de caseína. 
 

 DO 280 DO 320 

AMOSTRA 4,808 2,155 

CASESOL 4,805 2,088 

CLARISOL 4,713 2,058 
 

Tratamento em dose igual: 75 g/hL 

CLARISOL é uma cola excelente para a clarificação de vinhos tratados, preparando-os para a 

filtração. 

Como nos mostra os resultados da tabela abaixo, obtidos em um vinho branco, CLARISOL reduz 

rapidamente a turbidez do vinho e possibilita uma boa compactação das borras. 
 

 Turbidez 24h após 

tratamento  

Turbidez 4 dias após 

tratamento  

% de borras 4 dias 

após tratamento  

AMOSTRA 14,9 14,6 0 

CASESOL 22,6 9,8 2,4 

CLARISOL 16,8 8,1 0,3 

 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 
 

 Elimina compostos fenólicos oxidáveis e oxidados. 

 Reaviva a cor e afina a degustação, graças a sua ação sobre os polifenóis adstringentes. 

 Contribui para a clarificação do vinho. 

 Renova, reaviva vinhos que apresentam um caráter evoluído. 
 

APLICAÇÕES 
 

 Para a eliminação de polifenóis oxidados e oxidáveis. 

 Para a clarificação de mostos e vinhos 
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DOSAGEM  
 

Dose recomendada: 20 a 100 g/hL. 

 Para o tratamento preventivo: 20 a 50 g/hL. 

 Para o tratamento curativo: 60 a 100 g/hL. 

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação europeia em vigor: 400 g/hL. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Dispersar em 10 vezes o seu peso de água. Mexer vigorosamente. 

Homogeneizar cuidadosamente. 

Adicionar lentamente no decorrer de uma remontagem com a ajuda de uma bomba 

doseadora ou com uma conexão de colagem (DOSACOL). 

 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

EMBALAGEM  
 

Saco de 5 kg - Caixa de 4 x 5 kg. 
 

CONSERVAÇÃO 
. 

Embalagem fechada e 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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