
O ACQUAGEL DUO é uma solução concentrada de cola de peixe de elevada qualidade e grau de estabilidade, associada a 
uma pequena quantidade de colagénio de origem suína.

A gelatina de peixe tem uma composição em aminoácidos rica em glicina, prolina e hidroxiprolina. Esta característica 
permite ao ACQUAGEL DUO ter um desempenho muito eficaz na clarificação e consequente brilho transmitido aos 
vinhos. 

 5 VINHOS TINTOS 
O ACQUAGEL DUO é uma excelente cola para vinhos tintos, de estrutura média/forte. O ACQUAGEL DUO elimina 
os taninos duros amaciando e realçando o carácter aromático, frutado e a redondez deste tipo de vinhos. Permite 
ainda uma clarificação rápida e eficaz. 

 5 VINHOS ROSÉS 
A dose de ACQUAGEL DUO a aplicar deverá ser adaptada às características organoléticas pretendidas. No caso de 
vinhos rosés, normalmente pouco adstringentes, em que o efeito clarificante é o principal objetivo, é necessário 
associar o ACQUAGEL DUO a um gel de sílica (Xiles 40). 

 5 VINHOS BRANCOS 
Para os vinhos brancos, o ACQUAGEL DUO deve estar obrigatoriamente associado a um adjuvante de colagem: 
gel de sílica (XILES 40) ou a um tanino. A associação ACQUAGEL DUO - XILES 40 permite a clarificação da grande 
maioria dos vinhos brancos ou rosés.

ACQUAGEL DUOAGENTES DE COLAGEM

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 Alergénicos – Sulfitos > 10mg/L . Ausência das restantes substâncias 

ou produtos que causam alergias ou intolerâncias, referidos no anexo 
II do Regulamento UE 1169/2011. Nota: A cola de peixe utilizada como 
clarificante na cerveja e no vinho não é considerado um produto 
alergénico.

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

 5 Irradiação - Não tratado por radiação ionizante e não incorpora 
ingredientes irradiados.

 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
VINHOS BRANCOS E ROSÉS: 
30-80mL/hL de vinho associados a 40-80mL /hL de XILES 40
VINHOS TINTOS:
40-120 mL/hL de vinho

 5 É aconselhável a realização de ensaios laboratoriais para 
determinação da melhor dose a aplicar.

 5 Arejar o vinho antes da colagem.
 5 Aplicar o ACQUAGEL DUO diretamente no vinho durante 
uma remontagem. É aconselhada a utilização de uma 
bomba doseadora ou de um tubo venturi para uma correta 
homogeneização.

 5 O ACQUAGEL DUO gelifica a temperaturas inferiores a 10ºC. 
Nestas condições é aconselhável diluir o produto em água 
morna na proporção de 1:2 (Exemplo: 1 Lt de ACQUAGEL DUO 
em 2Lt de água morna). 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1, 5, 10 e 1000L
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco com temperatura < 25ºC.
Após abertura utilizar rapidamente.

FT
09

46
-0

7_
Ju

l.2
1

CLARIFICA E AMACIA OS VINHOS

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.
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