
 

 

 

 

 

 

SOLUGEL® 
 

Gelatina solúvel a frio 

Remoção de taninos agressivos 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

SOLUGEL® é uma gelatina selecionado pelo seu alto grau de hidrólise. Ele atua 

referencialmente em certos tipos de taninos e de polifenóis. Sua ação é complementar para 

outras gelatinas pouco hidrolisadas.   

 

SOLUGEL® é muito fácil de usar. É completamente e instantaneamente solúvel em água fria e 

se adiciona no decorrer de uma remontagem.  

 

O grande interesse enológico de SOLUGEL® é devido à sua dupla ação. Ele elimina os taninos e 

os polifenóis indesejáveis e possibilita a realização de uma boa clarificação dos vinhos tintos, 

rosés e brancos.  

 

Nos vinhos brancos e rosés, SOLUGEL® é utilizado, sempre, em combinação com tanino 

(TANIXEL) ou com Sol de sílica (SILISOL®), pois estes vinhos são suficientemente ricos em 

adjuvantes de coagulação.  

 

Em ambos os casos, a adição de SOLUGEL® é vantajosamente completada pela adição da 

bentonita (ELECTRA® ou GRANULA®), utilizada sempre para a desproteinização. A bentonita 

deve ser obrigatoriamente adicionada nos dias seguintes da adição de SOLUGEL®.  

 

A reatividade sobre os taninos e a facilidade de utilização, conferem a SOLUGEL® um grande 

interesse para o tratamento de vinhos tintos. 
 

DOSAGEM 
 

Em vinhos brancos e rosés:  

 

3 g/hL a 8 g/hL de acordo com a intensidade da anomalia ou da adstringência a ser tratada.  

Testes de colagem deverão ser imperativamente efetuados.  

O tratamento com SOLUGEL® será precedido de uma adição de tanino, a dosagem será 

determinada em função do tanino utilizado e do teor de taninos naturais. Em média de 5 g/hL a 

10 g/hL.  

 

Em vinhos tintos:  

 

Realizar testes de colagem. 
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INSTRUÇÕES DE USO 

 

Dissolver SOLUGEL® na água fria, em uma proporção aproximadamente de 100 g por litro.  

A solução deve ser muito líquida.  

 

Introduzir a solução de forma progressiva, com a ajuda de um tubo condutor de colagem 

(DOSACOL), misturar cuidadosamente para homogeneizar o vinho após esta adição.  

 

O Sol de sílica (SILISOL®), usado como adjuvante de colagem deve ser introduzido no vinho 

algumas horas após a adição do SOLUGEL®. Em contrapartida, para o tanino, a adição 

precederá a do SOLUGEL®.  

 

Precauções de utilização : 

Para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

EMBALAGEM 
 

Saco de 25 kg.  
 

CONSERVAÇÃO 

 

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

Fora do gelo.  

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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