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GELISOL   
 

Gelatina medianamente hidrolisada em solução ou em pó 

Clarificação de mostos brancos e rosés 

Cola para vinhos finos brancos, rosés ou tintos 

CARACTERÍSTICAS  
 
GELISOL® é uma gelatina medianamente hidrolisada disponível em solução ou em pó. A sua 
estrutura molecular é caracterizada por cadeias bastante longas. Por este motivo, a concentração 
da solução GELISOL® não pode exceder 100 g/L de matérias ativas. 
 
A homogeneidade da dimensão das cadeias moleculares obtém-se através de um processo 
controlado de produção. GELISOL® é elaborado nas nossas instalações fabris a partir de uma 
gelatina de base cuidadosamente selecionada. A forma como é produzido confere-lhe um elevado 
grau de pureza e estabilidade. 
 
GELISOL® é especialmente preparado para enologia. A sua densidade de carga de superfície é 
controlada, o que lhe confere uma grande reatividade. 
 

GELISOL® é uma gelatina altamente polivalente. 

 
GELISOL® líquido: 

Gelatina em solução com 100 g/L medianamente hidrolisada, estabilizada com SO2. 

GELISOL® em pó: 
Pó amarelo de gelatina pura. 

 
APLICAÇÕES  
 
O mosto de uvas brancas esmagadas geralmente contém 20% de borras. A presença destas borras é 
inerente ao trabalho de extração do sumo da uva (esmagamento - desengace - prensagem). 
 
É imperativo eliminar estas borras o mais rapidamente possível dos mostos de qualidade, pois 
geram falsos sabores herbáceos e rudeza nas características organoléticas do vinho. 
 
Os meios de separação física (centrifugação e filtração a vácuo) podem ser grandemente 
melhorados ou mesmo substituídos por uma colagem de clarificação dos mostos, seja pelo método 
clássico de sedimentação ou por flotação. 

 
VINHOS TINTOS 

 
GELISOL® é uma excelente cola para vinhos tintos com uma estrutura média a forte e taninos duros. 
Neste tipo de vinho, GELISOL® elimina os taninos duros e realça a finura, os aromas, o frutado e a 
redondez. 
 

VINHOS ROSÉS 

 
GELISOL® é uma cola muito bem-adaptada à clarificação e colagem dos vinhos rosés. A dose de 
GELISOL® deve ser adaptada às características organoléticas pretendidas. No caso de vinhos rosés 
com baixa adstringência, para os quais o efeito clarificante é principalmente procurado, é 
necessário combinar GELISOL® com tanino (TANIGAL) ou sol de sílica (SILISOL®). 
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VINHOS BRANCOS 

 

Para os vinhos brancos, GELISOL® é um excelente clarificante. Deve ser combinado com um aditivo 

de colagem: tanino de castanheiro (TANIXEL®), tanino de noz-de-galha (TANIGAL) ou sol de sílica 

(SILISOL®). 

 

A combinação GELISOL®-SILISOL® permite a clarificação da grande maioria dos vinhos brancos ou 

rosés (mesmo os que se consideram difíceis). 

 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
 

CLARIFICAÇÃO dos mostos brancos ou rosés: 4 cL/hL a 15 cL/hL de GELISOL® dependendo da carga 

do mosto a clarificar, associado a BENTONITE ELECTRA® (40 g/hL a 100 g/hL) e/ou SILISOL® (4 cL/hL a 

10 cL/hL). 

 

Utilizar previamente enzimas (DEPECTIL CLARIFICATION ou PECTILYSE WHITE) no mosto (adição no lagar 

ou à saída do lagar). 

 

FLOTAÇÃO 

DEPECTIL CLARIFICATION ou PECTILYSE BRANCO: 1 g/hL a 2 g/hL. 

GELISOL®: 5 cL/hL a 15 cL/hL. 

ELECTRA®: 20 g/hL a 80 g/hL + SILISOL®: 2 cL/hL a 6 cL/hL. 

 

Vinhos brancos ou rosés: 2 cL/hL a 5 cL/hL de GELISOL® associados a 2 cL/hL a 5 cL/hL de SILISOL® ou 

4 g/hL a 8 g/hL de tanino. 

 

Vinhos tintos: até 15 cL/hL dependendo da adstringência a eliminar e da flexibilidade desejada. 

GELISOL® Pó: preparar uma solução de 100 g/L em água fria e depois tratar com as doses 

recomendadas acima. 

Utilizar esta solução no mesmo dia. Para um armazenamento mais prolongado, adicionar 3 g/L 

de SO2 à solução. 

 
CLARIFICAÇÃO ESTÁTICA 

 
• Diluir a quantidade necessária de SILISOL® ou bentonite ELECTRA® em 10 vezes o seu volume de água. 
• Incorporá-la no mosto a tratar durante a remontagem. 

Recomenda-se vivamente a utilização de uma bomba doseadora ou de um DOSACOL, a fim de 
obter uma boa homogeneidade. 
• Em seguida, da mesma forma, realizar a colagem com GELISOL® previamente diluído em água fria. 

 
A floculação é rápida. Em caso de clarificação, é possível obter uma sedimentação perfeita das 
borras após uma semana de repouso. 
 

CLARIFICAÇÃO POR FLOTAÇÃO 

 
• Acrescentar DEPECTIL CLARIFICATION ou PECTILYSE WHITE às uvas no lagar. 
• Adicionar GELISOL® ao encher o tanque, com uma bomba doseadora ou um DOSACOL 
(acoplador para colagem). 
• Incorporar simultaneamente ELECTRA® e SILISOL®. 
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UTILIZAÇÃO DO GELISOL EM ASSOCIAÇÃO:  

Com SILISOL®: 

Diluir a quantidade necessária de SILISOL® em 10 vezes o seu volume 
de vinho. Incorporá-lo ao vinho a ser tratado durante a remontagem. 
Em seguida, da mesma forma, realizar a colagem com GELISOL® previamente diluído em água 
fria. 
A floculação é rápida. É possível obter uma sedimentação perfeita das borras após uma semana de 
repouso. 
 
 
Com TANINOS: 
Para vinhos brancos com pouco tanino, a taninagem é essencial. As proporções são geralmente as 
seguintes: 

 1 g de TANIXE®L ou 2 g de TANIGAL para 1 cL de GELISOL®.  
 É imperativo incorporar o tanino no dia anterior à colagem. 

 

UTILIZAÇÃO DE GELISOL® APENAS 
Incorporar o GELISOL® diretamente no vinho a tratar durante a remontagem. 
Em todos os casos, recomenda-se vivamente a utilização de uma bomba doseadora ou de um 
DOSACOL (acoplador para colagem) para se obter uma boa homogeneidade. 

 
Rastreabilidade: o número do lote, presente em todas as embalagens GELISOL®, permite percorrer o 
plano de rastreabilidade a montante (origem do produto) e a jusante (até ao utilizador). 
Segurança - ambiente: GELISOL® não apresenta nenhum perigo para o utilizador. Contudo, para as 
pessoas com sensibilidade ao SO2, convém frisar que a forma líquida do produto contém cerca de 4 
g/L de SO2. 
Consulte a ficha de dados de segurança, disponível no nosso site.  

 
ACONDICIONAMENTO  
 

GELISOL® líquido: 
 

 Frasco de 1 L - caixa de 15 x 1  
 Bidão de 5 L - caixa de 4 x 5 L  
 Jerrican de 10 L 
 Jerrican de 20 L 
 Cisterna de 1000 L 

 
GELISOL® em pó: 
Saqueta de 1 kg - caixa de 20 x 1 kg. 

 

CONSERVAÇÃO  
 
Embalagem completa e fechada, em perfeitas condições: proteger da luz e conservar num local seco 
e isento de odores. Proteção anti-congelamento.  

Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 

 
As informações apresentadas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na 

medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e normas de 

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