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GELSOL® 
Tekutá želatína na čírenie muštov, 
vín a destilátov. Ideálne  použiť 
spolu s koloidným roztokom 
kyseliny kremičitej 
 
GELSOL je  tekutá želatína určená na čírenie bielych 
a červených vín, muštov a destiáltov. 
 
GELSOL je jasná, veľmi viskózna, svetložltá 
kvapalina, úplne rozpustná vo vode.  
Použitie granulovaných želatín, ktoré sa pred 
aplikáciou musia rozpustiť v horúcej vode, vždy 
prinášajú množstvo problémov, najmä 
obmedzenou účinnosťou pri nedokonalom 
rozpustení a dlhší čas potrebný na dokonalé 
rozpustenie. GELSOL výborne reaguje so 
SPINDASOLom 30 a pri ošetrení muštov a vín 
nezostáva v roztoku žiadna zostatková želatína.  
Pomocou veľmi ľahkého dávkovania si možno v 
laboratóriu rýchlo overiť priebeh a zníženie obsahu 
trieslovín a zistiť, ako bude prebiehať ošetrovanie 
celého objemu. 
GELSOL odstraňuje prevažne katechíny, ktoré 
štartujú fenomén oxidácie. Vína ošetrené týmto 
prípravkom sú sviežejšie a omnoho stabilnejšie.  
V prípade červených vín dokonca vykazuje vysoký 
index viazania s adstringentnými polyfenolmi. 
Vykazuje obmedzenú afinitu k antokyanínmy, čím 
zachováva farebnú intenzitu vína. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE  
Výhodou je použitie dávkovacieho čerpadla, s 
ktorým sa potom môže GELSOL do vína alebo do 
muštu pridávať priamo bez rozpustenia. Pokiaľ to 
nie je možné, je vhodné GELSOL najskôr zriediť v 
malom množstve vody. GELSOL by sa mal pridávať 
vždy po SPINDASOLe 30. Iba vo výnimočných 
prípadoch, keď je nutné účinne odstrániť 
triesloviny, sa najskôr pridáva GELSOL a následne 
SPINDASOL.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZLOŽENIE  
Jedlá želatína, hydrogénsiričitan draselný (10 g/hL 
poskytuje približne 0,4mg/L SO2) 
 
DÁVKOVANIE  
Dávkovanie GELSOLu v muštoch, vínach 
a destilátoch:  

• vína s priemerným obsahom fenolov 5-50 ml/hl 
 
Doporučuje sa použiť v kombinácii so SPINDASOL.  
 
SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho 
slnečného svitu. 
 
BALENIE 
25 kg bandaska  
 

KÓD 508 

BALENIE C 25 
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