
 

 

Sede: 

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 

1950-137 Lisboa 

Telf. : 218681160 

geral.lisboa@afreitasvilar.com 

Laboratório: 

Rua Francisco Artur Martins 2 RC 

5070-050 Alijó 

Telf. : 259095809 

lab@afreitasvilar.com 

 

Características: Dose de utilização: 

Instruções de utilização: 

CLARIFICAÇÃO DE BEBIDAS 

GELPUR FISH 

Apresentação: 
 

Conservação: 

GELPUR Fish é uma gelatina de peixe hidrolisada de alta qualidade. 
Como a sua composição é muito semelhante de a outras gelatinas 
animais, faz com que a sua utilização seja mais polivalente. Retira 
taninos ásperos e compostos instáveis no vinho tinto. No vinho 
branco, reduz características oxidativas e vegetais. 

 

Composição: 
20% de gelatina de peixe de alta qualidade.  

Solução de água contendo 200 g/L de gelatina de peixe.  
 

Aplicações:  
Vinho branco e vinho base para espumante:  

▪ Redução da oxidação e notas herbáceas;  

▪ Rápida clarificação com NTUs muito baixos; 

Vinhos tintos:  

▪ usar em vinhos estruturados 

▪ Aromas mais limpos; 

▪ retira os polifenóis instável; 
▪ torna os vinhos mais macios. 
 
 

 

Certificado de Qualidade: 

Os produtos que comercializamos são para o uso em enologia e estão listados na OIV pera 
diretiva 2008/84/CE conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. CE 606/2009.  

Os materiais usados para a produção do produto final não contêm Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM’s) nem sujeito a radiação ionizante.   

O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados que 
representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres humanos conforme 
listado no Reg. 1169/2011. 
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20 – 75 gr/hL 
Vinhos brancos em combinação 
com Vitiben a cerca de 50 g/hl 

20 - 100 g/hl Vinhos tintos 

 

Recomenda-se a realização de ensaios prévios 
em laboratório a fim de determinar a dose 

ótima de utilização. 

Adicionar GELPUR Fish diretamente ao produto 
a tratar. 

Para obter a máxima eficiência na clarificação é 
recomendado adicionar a gelatina GELPUR Fish 
por intermédio de uma bomba doseadora ou 
tubo de venturi. 

Embalagem de 5 Kg  
 
Embalagem de 25 Kg 
 

Embalagem selada: armazenar em temperaturas 
superiores a 10 °C, longe da luz solar em áreas 
secas e ventiladas.  

Embalagem aberta: volte a fechar logo após usar 
e armazenar como já foi indicado.  
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