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INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

Para este processo, utilize materiais de segurança [no 
mínimo luvas] (ver página 20 e ver página 24). 

SEGURANÇA EM 1º LUGAR!



INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

NUNCA FRACIONE O CONTEÚDO DO 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 D76 vão 2 gramas de Metol misturado a 
Hidroquinona, se você fracionar, não há certeza que terá 1 grama de Metol 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. 





INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

Dissolva o conteúdo dos dois pacotinhos em 700ml de 
água (preferencialmente desmineralizada) a 
aproximadamente 52 C.  Após completa dissolução, 
acrescente água (preferencialmente desmineralizada), 
em temperatura ambiente até completar 1 litro. 

Feito isso, você terá 1 litro de revelador stock. 

KODAK D76 / ILFORD ID11
Este revelador admite posteriores diluições. 
Se você adquiriu o kit com Interruptor e Fixador, para 
instruções de preparo dos mesmos, ver página 11 e 
ver página 12.



INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

Dissolva o conteúdo dos dois pacotinhos em 700ml de 
água (preferencialmente desmineralizada) a 
aproximadamente 52 C.  Após completa dissolução, 
acrescente água (preferencialmente desmineralizada), 
em temperatura ambiente até completar 1 litro. 

Feito isso, você terá 1 litro de revelador stock. 

KODAK D72 (Dektol)
Este revelador admite posteriores diluições.
Se você adquiriu o kit com Interruptor e Fixador, para 
instruções de preparo dos mesmos, ver página 11 e 
ver página 12.



INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

Dissolva o conteúdo dos dois pacotinhos em 700ml de 
água (preferencialmente desmineralizada) a 
aproximadamente 52 C.  Após completa dissolução, 
acrescente água (preferencialmente desmineralizada), 
em temperatura ambiente até completar 1 litro. 

Feito isso, você terá 1 litro de revelador stock. 

KODAK D19b / D23 / D25

ATENÇÃO: É indicado que não se dilua nenhuma 
dessas fórmulas. Utilizar como stock. 
Se você adquiriu o kit com Interruptor e Fixador, para 
instruções de preparo dos mesmos, ver página 11 e 
ver página 12.



INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

Dissolva o conteúdo do pacotinho em 700ml de água 
(preferencialmente desmineralizada) em temperatura 
ambiente. Após completa dissolução, acrescente água 
(preferencialmente desmineralizada), em 
temperatura ambiente até completar 1 litro. 

Feito isso, você terá 1 litro de interruptor stock. 

INTERRUPTOR

ATENÇÃO: É indicado que não se dilua o Interruptor 
após o preparo de 1 litro. Utilizar como stock. 



INSTRUÇÕES DE PREPARO: 

Dissolva o conteúdo do pacote em 700ml de água 
(preferencialmente desmineralizada) a 
aproximadamente 52 C.  Após completa dissolução, 
acrescente água (preferencialmente desmineralizada), 
em temperatura ambiente até completar 1 litro. 

Feito isso, você terá 1 litro de revelador stock. 

FIXADOR (Kodak F-24 – Universal)

ATENÇÃO: É indicado que não se dilua o Fixador após 
o preparo de 1 litro. Utilizar como stock. 



Caso você tenha adquirido o Revelador, Interruptor e/ou Fixador já PRONTO PARA USO,
as informações seguintes também se aplicam a eles. 



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 revela em média 15 rolos de 
filme 35mm / 120 e 220.

Rendimento D72 [Dektol]: 32 folhas do tamanho 
8x10" (20x25cm) / por litro

Algumas fórmulas admitem posteriores diluições 
ao preparo, outras não. Recomenda-se NUNCA 
diluir nem o Interruptor e nem o Fixador. 



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 antes ou após o preparo. 





1:2, ou seja, 1 parte de revelador para 2 partes 
de água. Outras diluições são permitidas 1:3, 1:4. Detalhe: O aumento da diluição 
diminui o contraste.

- Revelador de impressão de tom neutro – Contraste regular. 











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. 

Nem sempre é necessário o aquecimento das soluções no momento do uso. 







Processo tradicional de 3 banhos químicos: 
Revelador, Interruptor e Fixador. 

Papel do Revelador: Transformar os haletos de 
prata que foram expostos à luz em prata metálica 
negra. 
Papel do Interruptor: Interrompe a ação do 
revelador. 
Papel do Fixador: Remove a prata não exposta. 



Os químicos do D76, D72 (para papel ou filme), 
D19b, D23 ou D25 podem produzir resultados 
diferentes em películas / papéis de diferentes 
marcas e ISO. Por conta disso, é sempre 
recomendado fazer um teste de ponta para avaliar 
os resultados, e só então revelar uma película  ou 
papel importante.
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Para utilização do Revelador Kodak D72 para revelar papéis
fotográficos – a diluição e tempo de revelação é variável
(depende do tipo de papel, etc).

Recomenda-se a diluição 1:2, ou seja, 1 parte de revelador 
para 2 partes de água (preferencialmente, água 
desmineralizada)

Tempo: Papel RC (1 min) e Papel a base de fibra (2 min).
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http://www.diafragma8.com.br/boutique


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

