
MIRACOLO é uma bentonite muito ativada com uma forte capacidade clarificante. A sua utilização permite doses 
de tratamento muito inferiores ás utilizadas com as mais convencionais bentonites ativadas traduzindo-se numa 
eliminação de compostos aromáticos significativamente inferior às outras bentonites. Permite realizar colagens 
rápidas com uma elevada compactação de borras e reduzida perda de vinho ou mosto. 

Pode ser aplicada em mostos e vinhos brancos, rosés e tintos.

MIRACOLOAGENTES DE COLAGEM

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 Alergénicos - Ausência de substâncias ou produtos que causam 

alergias ou intolerâncias, referidos no anexo II do Regulamento UE 
1169/2011.

 5 OGM – Ausência de Organismos Geneticamente Modificados, não foi 
produzido a partir dos mesmos e não inclui substâncias com origem 
nos referidos organismos. 

 5 Ionização - Não tratado por radiação.
 5 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nanotecnologia e 

portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento UE 
1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (COEI) e Legislação Europeia: Está 
conforme o COEI versão em vigor e Regulamento Delegado (UE) 
934/2019.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada: 3 a 30 g/hL.
É aconselhada a realização de ensaios laboratoriais prévios para 
a determinação da dose adequada.
1. Dissolver o MIRACOLO em água com agitação (1 Kg em 25 a 

30 L de água).
2. Após 1 a 2 horas misturar novamente e aguardar 12 a 24 horas 

para o produto rehidratar corretamente.
3. Adicionar ao mosto/vinho através de uma remontagem, se 

possível com a utilização de um venturi.
Após a aplicação é recomendado aguardar alguns dias e 
posteriormente realizar uma trasfega ou filtrar.EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

1 e 5Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local fresco e seco.
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BENTONITE FORTEMENTE ATIVADA PARA A CLARIFICAÇÃO 
E ESTABILIZAÇÃO PROTEICA DE MOSTOS E VINHOS COM UM 
IMPACTO ORGANOLÉTICO MÍNIMO.

Garantimos a qualidade deste produto na sua embalagem de origem e utilizado de acordo com a data de validade e condições de armazenamento. A informação presente neste documento é 
verdadeira e baseada no nosso conhecimento atual, no entanto não deverá ser considerada como uma garantia expressa ou uma condição para venda deste produto.

Travessa das Lages, 267 
      4410-308 VN Gaia | Portugal

T. (+351) 227 150 840
proenol@proenol.com | www.proenol.com

ESPECIFICAÇÕES
Composição: Bentonite (E558) ativada


