


A formulação de Revelador do Kit Inversão tem 
validades de: 6 meses para solução conservada 
em frasco completamente vedado (full stoppered
bottle) e de 2 meses para solução estoque 
conservada em meio frasco.

Rendimento: 1 litro de cada solução revela em 
média 15 rolos de filme 35mm / 120 e 220.

Após o preparo - Não diluir. 



Clareador e Fixador: De 12 a 15 rolos 
35mm/120/220.
Validade Clareador e Branqueador: 6 meses para 
solução estoque conservada em frasco 
completamente vedado (full stoppered bottle) e 
de 2 meses para solução estoque conservada em 
meio frasco.

Interruptor e Fixador: De 12 a 15 rolos 
35mm/120/220.
Validade Interruptor e Fixador: 6 meses para 
solução estoque conservada em frasco 
completamente vedado (full stoppered bottle) e 
de 2 meses para solução estoque conservada em 
meio frasco.



Canal: Camera Velha

https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://youtu.be/ztpQlRi9w64
https://www.youtube.com/diafragmaoito
https://youtube.com/cameravelha
https://youtube.com/cameravelha
https://youtube.com/cameravelha
https://youtube.com/cameravelha




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.

(Válido para todos os banhos químicos deste 
processo)















INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

NUNCA FRACIONE O CONTEÚDO DOS PACOTE. 
Nós enviamos para preparo de 1 litro de solução. O fracionamento é altamente NÃO 
RECOMENDADO. 

Quando você fraciona, não há garantias de que você vai ter a mesma quantidade de 
reagentes em cada porção, por exemplo: No D72 vão 2 gramas de Brometo de Potássio 
misturado ao Carbonato de Sódio, se você fracionar, não há certeza que terá 1 grama de 
Brometo em cada parte – isso pode PREJUDICAR o bom funcionamento do seu químico, 
assim como as diluições – algumas formulações NÃO admitem diluições. Caso você 
mesmo assim fracionar ou diluir (o que for indicado – usar sem diluição), desconsidere a 
validade e rendimento, porque não garantiremos a validade e nem o rendimento neste 
caso. 









ATENÇÃO!!!

Para manipulação do Branqueador, utilize materiais de 
segurança [no mínimo luvas] (ver página 7 e ver página 9). 

No Branqueador emprega-se o uso de ácido súlfurico e 
dicromato de potássio - estes reagente tem grau alto de 
toxicidade e são altamente corrosivos.

Em contato com a pele podem causar lesões, ressecamento e 
exposição prolongada pode causar lesões como queimaduras.  
Além disso, dicromato de potássio [em exposição prolongada] 
é um reagente cancerígeno. 
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