
CLARISOL

Combate o 

fenómeno da 

maderização

progressiva

Alternativa não 

alergénica 

à caseína 

comestível

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Tratamento curativo das oxidações: 

elimina os tons castanhos e refresca 

os vinhos com mais maturidade 

• Cola que contribui para a 

clarificação dos vinhos tratados e os 

prepara para a filtração

• Reduz os polifenóis adstringentes.

DOSAGEM

20 a 100 g/hL. 

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

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

Dose máxima legal de acordo com a 

regulamentação europeia em vigor: 400 g/hL. 

ACONDICIONAMENTO

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da 

luz e conservar num local seco e isento de odores.

Proteger do congelamento.

Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informações aqui apresentadas 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 as 

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

Clarificação de 

mostos e vinhos

Complexo à base de bentonites selecionadas, PVPP e gelatina específica.



CLARISOL
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Dispersar CLARISOL em 10 vezes o seu peso em água. Agitar vigorosamente. 

• Homogeneizar bem. 

• Introduzir lentamente utilizando uma bomba doseadora ou de um acoplador para colagem (Dosacol) 

durante uma remontagem.

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.

RESULTADOS DE TESTES

• CLARISOL tem o impacto mais forte em DO280: alta reatividade com polifenóis

• O mesmo impacto que a CASEÍNA SOLÚVEL em OD320: boa reatividade com polifenóis oxidados

• Muito boa compactação das borras de colagem
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