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INSTRUÇÕES DE USO:

Para manusear os químicos do C41, utilize materiais 
de segurança [no mínimo luvas] (ver página 10  e ver 
página 13). 

Nos banhos químicos do C41 emprega-se o uso de 
diversos reagentes químicos de diferentes graus de 
toxicidade e corrosão. Tenha cautela ao manusear. 

Os químicos C41 – Kit Starter, Kit Reforço ou Químicos Starter para Reposição 
são somente compatíveis com químicos produzidos e comercializados por 
Diafragma 8 / O Retratista.



AVISO

NUNCA DILUA / ACRESCENTE ÁGUA NENHUM DOS BANHOS QUÍMICOS DO C41. 

Se por ventura ocorrer algum acidente que ocasione a perda parcial ou total de um ou 
mais banhos do C41, como por exemplo derrubar a garrafa ou misturar os químicos, 
NUNCA adicione água para completar o volume do seu starter.  Caso isso aconteça, entre 
em contato conosco para que possamos indicar o que fazer nestes casos. 

Caso você mesmo assim diluir ou acrescentar água desconsidere a validade e 
rendimento, porque não garantiremos a validade, nem o rendimento neste caso e 
tampouco o funcionamento. 





INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 

O armazenamento não precisa ser feito 
em geladeira. Você pode manter as 
garrafas em local fresco e arejado, com 
ausência de luz direta, seja artificial ou 
solar.







Os itens listados não são obrigatórios e você pode tranquilamente fazer ADAPTAÇÕES!

Por exemplo, caso não tenha o aquecedor, pode fazer o aquecimento por banho maria, 
utilizar outros equipamentos de aquecimento como Sousvide ou outra forma que for 
possível para ti. 







Funcionamento C41









Taxas de Reforço - C41





Revelando em C41













Calculando os Reforços Para Outras Películas















Reposição Starter C41





Reposição Starter C41 - 1L Revelador | 
Diafragma8

Reposição Starter C41 - 1L Branqueador | 
Diafragma8

Reposição Starter C41 - 1L Fixador | Diafragma8

Reposição Starter C41 - 1L Estabilizador | 
Diafragma8
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http://www.diafragma8.com.br/boutique


https://www.diafragma8.com.br/experience-express

