
 

 

 

 

 

 

EFFICOL  
 

Bentonite selecionada - cola proteica específica 

 

CARACTERİSTICAS 
 

EFFICOL é um produto resultante de pesquisas sobre o estudo das relações entre as proteínas e 

o poder de espumantização dos vinhos efervescentes. 

 

EFFICOL combina uma bentonite enológica, seleccionada pelo seu elevado poder de 

desproteinização, com uma cola proteica específica, que preserva as qualidades de 

espumantização dos vinhos efervescentes. A sinergia das diferentes colas, possibilita a 

eliminação das proteínas instáveis sem, portanto, diminuir o poder espumante desses vinhos. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

Em relação a colagem clássica com a bentonite, EFFICOL oferece benefícios significativos:  

 remoção eficaz das proteínas do vinho, 

 preservação das propriedades espumantes, 

 um volume reduzido de borras, 

 borras bem compactadas, nitidamente separadas do vinho clarificado, 

 a floculação é seguida de uma sedimentação rápida, 

 alto poder de clarificação, 

 preparação simples e rápida, sem formação de grumos. 
 

APLICAÇÕES 
 

EFFICOL é o produto ideal para desproteinizar os vinhos base que serão utilizados para a 

elaboração de vinhos espumantes. 
 

DOSAGEM 
 

20 g/hL a 100 g/hL, dependendo da instabilidade proteica do vinho base.  

É recomendado realizar um controle Bentotest ou um teste térmico. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Polvilhar EFFICOL na água morna (1 kg de EFFICOL/20 L). 

Mexer energeticamente. Homogeneizar cuidadosamente. Deixar inchar algumas horas. 

Incorporar no decorrer de uma remontagem ou com uma bomba doseadora, ou com uma 

conexão de colagem (DOSACOL). 

 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
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EMBALAGEM 
 

Saco de 1 kg, caixa de 20 x1 kg. 

Saco de 25 Kg. 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem fechada, selada de 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 das normas de segurança em vigor. Este 
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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