
 

 

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 MOSTOS 

SIHA GESIL 

Apresentação: 
 

Conservação: 

O agente de clarificação de mostos SIHA GESIL é composto por uma 
mistura de gelatina, silicatos modificados e PVPP, livre de caseína, e 
pode ser utilizado diretamente em mostos. Esta formulação especial 
assegura uma redução significativa de fenóis indesejáveis e uma 
melhoria significativa das características da borra no que diz respeito a 
velocidade de sedimentação e compactação. 
  
A aplicação de SIHA GESIL resolve atempadamente problemas de 
harmonização, reduzindo assim as necessidades de afinamento de 
vinhos jovens. Ao mesmo tempo, a aplicação de SIHA GESIL ajuda à 
segurança fermentativa já que as substâncias que interferem com a 
fermentação são separadas mais rápido e mais cedo. 
 
Vantagens específicas de SIHA GESIL: 

• Livre de caseína; 

• Elevada eficácia dos componentes individuais; 

• Sedimentação rápida da borra; 

• Vinhos mais aromáticos devido à remoção cedo de substâncias 
indesejadas; 

• Correção atempada de taninos em mosto de uva que foi sujeito a 
stress mecânico (mostos muito trabalhados); 

• Proteção contra a elevada pigmentação do vinho. 
 

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. 

 
FTGESIL22062022 

20 – 30 g/hL Mostos de uvas sãs 

40 – 50 g/hl 
Mostos muito trabalhados 
ou de uvas com podridão 

 

 O SIHA GESIL deve ser aplicado antes da 
trasfega e separação do mosto já que o efeito 
de clarificação é acelerado e intensificado pelo 
aumento de floculação das borras. 
 
O agente de clarificação SIHA GESIL seco pode 
ser aplicado diretamente no mosto desde que 
esteja bem homogeneizado (antes de aplicar, o 
mosto a ser clarificado deve ser bem mexido 
para assegurar a distribuição rápida e 
completa). Continuar a agitação por mais 5 a 10 
minutos. O mosto pode ser trasfegado após 5 a 
8 horas. 

 Embalagens de 1 Kg  
 
Embalagens de 10 Kg 

Armazenar a embalagem num local seco e 
fresco livre de odores. 

Após aberta, a embalagem deve ser fechada 
e armazenada corretamente. 
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