
 

 

 

 

 

OVIGEL 
 

 Clarificação e estabilização de vinhos tintos jovens 
 

CARACTERİSTICAS 
 

OVIGEL responde as exigências dos vinhos tintos de estrutura leve. Ele clarifica e estabiliza de 

maneira eficaz e ao mesmo tempo respeitando a sua estrutura delicada. A combinação da 

albumina de ovo e da gelatina, OVIGEL remove os excessos de amargor devido a alguns tipos 

de taninos. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 Preserva a matéria colorante, 

 Acelera a aderência da cola em comparação com albumina de ovo utilizada sozinha, 

 Reduz o volume das borras. 

A combinação destas duas qualidades de proteínas favorece a obtenção de uma clarificação 

suave pela eliminação exclusiva dos taninos amargos. 
 

APLICAÇÕES 
 

OVIGEL é recomendado para vinhos de caráter jovem e suave que muitas vezes apresentam 

um certo amargor devido a algumas catequinas de taninos oriundos da película ou do engaço. 

 

DOSAGEM 
 

5 a 10 g/hL de acordo com o tipo de vinho. 

Proceder previamente um acréscimo de taninos, se o teor de taninos é baixo: 5 a 10 g/hL de 

OENOTANNIN MIXTE. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Preparar OVIGEL, com água em temperatura ambiente, em solução a 10 ou 20%. 

Incorporar no vinho, fazendo uma boa homogeneização (ex: Tubo de colagem GLO). 
 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

EMBALAGEM 
 

Pó branco creme embalagem de 1 kg. 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem cheia, com selo 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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