
 

 

 

 

 

 

CRISTALINE 
 

Cola de peixe em pó 

para a clarificação de vinhos difíceis 

 CARACTERÍSTICAS 
 

CRISTALINE e CRISTAL são elaborados a partir de uma seleção de bexigas-natatórias de peixe. A 

cola de peixe é uma cola proteica muito delicada, adequada para a colagem de vinhos 

brancos e rosés. Ela confere ao vinho limpidez e brilho. A sua floculação lenta leva as partículas 

mais finas em suspensão. Uma vez que a floculação esteja finalizada a sedimentação ocorre 

rapidamente. 

CRISTALINE e CRISTAL, para clarificar os vinhos difíceis. A cola de peixe é pouco sensível aos 

coloides. Além disso, ela melhora a capacidade de filtração de vinhos difíceis de filtrar, 

especialmente aqueles elaborados a partir de uvas afetadas pelo Botrytis cinerea. Estes dois 

produtos são complementares a filtração, a sua utilização facilita esta etapa. Após a colagem, 

o desempenho da filtração é de melhor qualidade. 

Após um tratamento com carvão enológico, a cola de peixe reúne as partículas mais finas e 

permite uma eliminação total durante a filtração. O contato vinho-carvão é também mais 

curto. 

A cola de peixe é geralmente considerada como uma cola de refinação e de acabamento. 

Neste caso, não requer a adição de um adjuvante de colagem. 

Ao longo do tempo, a experiência de utilização da cola de peixe, mostra que ela pode ter 

uma ação enérgica sobre vinhos carregadas, por exemplo, no final da fermentação 

maloláctica. 

Antes de usar a cola de peixe, testes preliminares de utilização são indispensáveis para avaliar a 

incidência sobre as características organolépticas. 

CRISTALINE é apresentado sob a forma granulada de cor esbranquiçada. Este produto está 

pronto para ser diluído em água fria onde não deixa nenhum tipo de resíduo. 

CRISTAL é a forma líquida de CRISTALINE. É dissolvida por nós, pelos nossos cuidados, sempre 

dentro de um curto período de tempo antes de ser utilizada. A proteína da cola de peixe se 

desnatura rapidamente e, depois de um certo tempo de armazenamento ainda mais curto em 

temperatura elevada, ela torna-se semelhante a uma gelatina. 
   
ROPRIEDADES ENOLÓGICAS 
 

 Melhora a filtração de vinhos difíceis de filtrar, especialmente aqueles elaborados a partir 

de uvas afetadas pelo Botrytis cinérea. 

 Fixa o amargor e refina o vinho antes das fases físicas de estabilização. 

 Possibilita uma eliminação total das partículas mais finas pela filtração. 
 

APLICAÇÕES 
 

 Para a clarificação de vinhos difíceis. 

 Para melhorar a limpidez, a capacidade de filtração e as características organolépticas. 
 

DOSAGEM  
 

Dose recomendada: 

 Para CRISTALINE: 1 a 4 g/hL. 

 Para CRISTAL: 10 a 40 cL/hL. 
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INSTRUÇÕES DE USO 

 

 Para CRISTALINE: 

Dispersar em 50 vezes o seu peso de água fria. Mexer vigorosamente. 

Deixar inchar algumas horas. 

Mexer novamente e incorporar uma quantidade igual de água fria. 

Misturar bem, para completa homogeneização. 

 

 Para CRISTAL: 

Produto pronto para ser utilizado. 

Adicionar lentamente, com a ajuda de uma bomba doseadora ou com um tubo condutor de 

colagem (DOSACOL) no decorrer de uma remontagem. 

 

Precauções de utilização: 

Evitar o contacto com os olhos. 

Adicionar 2 a 4 cL/hL SILICOL no final da fermentação maloláctica para obter uma ação 

optimizada. 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

INGREDIENTES 

 

Bexigas-natatórias de peixe. 

 

EMBALAGEM  
 

 Para CRISTALINE: 

Sachê de 200 g - Caixa de 50 x 200 g 

Saco de 1 kg - Caixa de 10 x 1 kg 

 

 Para CRISTAL: 

Galão de 5 L - Caixa de 4 x 5 L 
 

CONSERVAÇÃO 

 
Embalagem cheia, selada de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de odores. 

Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 

Utilizar de preferência antes do prazo de validade (D.L.U.O.) indicado na embalagem. 

 
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 normas de segurança em vigor. Este documento é 
propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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