
 

 

 
 

MIRACOL 
 

COLAGEM DE VINHOS COM FORTE TEOR EM PROTEÍNAS  

TRATAMENTO ANTES DA FILTRAÇÃO 
 

CARACTERİSTICAS 
 
MIRACOL é uma bentonita calcica ativada que possui um poder excepcional de clarificação e de 

adsorção de proteínas. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 MIRACOL garante excelentes resultados para os vinhos difíceis de filtrar, tanto em brancos quanto 

em tintos. 
 

APLICAÇÕES 
 

 MIRACOL pode ser usado em condições normais de uso de bentonitas, mas com doses muito mais 

baixas: 10 g/hL a 20 g/hL. 

 MIRACOL usado principalmente para vinhos brancos difíceis de tratar, para os quais um tratamento 

eficaz com uma bentonita convencional requer doses elevadas.  
 

DOSAGEM 
 

Doses média de utilização: 5 a 25 g/hL. 

Dose mínima para vinhos já límpidos ou com baixa carga em proteínas: 5 g / hL 

É possível ultrapassar a dose de 20 g/hL para os vinhos que são muito difíceis de clarificar. 
 

Como resultado da sua alta eficiência, o tratamento com MIRACOL produz uma quantidade significativa 

de borras. Prever um volume de borras cerca de 4%, para um tratamento a 20g/hL e para um tempo de 

sedimentação de pelo menos 4 dias. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

 
Espalhar aos poucos MIRACOL na água mexendo sempre sem parar (1 kg por 25 a 30 litros de água). 

Mexer novamente após 1 hora a 2 horas de repouso. 

Deixar inchar durante 12h a 24h (tempo minimo: 4h). 

Introduzir rapidamente e vigorosamente esta suspensão com a ajuda de uma bomba de dosagem ou 

um DOSACOL (conexão de colagem) durante o decorrer de um transvasamento ou durante uma 

remontagem. O sucesso da colagem depende da inchação e do método de incorporação da cola. 

Deixar de preferência as borras se compactarem durante alguns dias antes de efetuar uma trasfega ou 

uma filtração. As borras podem ser recuperadas e filtradas a fim de reduzir o volume. 
 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

EMBALAGEM 
 
Saco de 1 kg - caixa de 20 x 1 kg. 

Saco de 25 kg. 
 

CONSERVAÇÃO 

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