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RODINAL
Eenmal ontwikkelaar
voor zwartwit-films

Revelador de uso ünico

* ~parapeliculas en blanco/negro

Rivelatore con bagno a perdere
per pellicole in bianco-nero

Gebruiksaanwijzing

125 ml

500 ml

Nederlands

RODINAL is gekenmerkt door een uitstekende contourscherpte en een hoog ontwlkkelrende-
ment. Het motiefcontrast kan worden beinvloed door de verdunningsgraad van het concen-
traat.

Bereiding; 1 deel concentraat + 25 of 50 delen water met een temperatuur van 20° C.

Houdbaarheid: Het concentraat is in een reeds begonnen, met een schroefdop goed geslo-
ten fies tenminste 6 maanden bruikbaar. In verdunde oplossing kan RODINAL
maar körte tijd worden gebruikt en mag daarom pas worden bereid net voor
het gebruik.

Ontwikkeltijden bij 20°C - Verdunning 1 + 25 of 1 + 50
(Venverking in ontwikkeltank)
Beweging: Tljdens de eerste minuut de ontwikkeltank voortdurend en daarna iedere 30

seconden kiepen.
De In de tabel aangegeven tijen voor de filmontwikkeling zijn aanbevelingen. Indien gewenst, kan door
varlatle het resultaat nog worden beinvloed. (Diagram 1)

Temperatuurafwijking:
De ontwikkeltijden (ontwikkeltank) voor andere temperaturen dan 20°C staan In de diagrammen voor tijd
en temperatur. (Diagram 2)

VERWIJZING
Om kunststofflessen en -tankjes voor hergebruik resp. recycling geschlkt te maken, dienen de meeste Chemieresten van
te voren verwijderd worden.
Om dit te bereiken, bevelen wij aan deze met water uit te spoelen.
Voorkomen moet worden dat dit spoelwater het milieu op zljn beurt belast. Gebruik daarom als spoelwater een deel van
het water dat nodig is om de Chemie aan te zetten. Na spoeiing dit aan de Chemie toevoegen.

Bijkomende veiligheidsaanbevelingen
Ontwikkeiaars kunnen huldprikkeiingen en allergische reacties veroorzaken. Contact met huid en ogen vermljden, evt.
speclale handschoenen en brilter bescherming dragen. Op de huld en Inde ogen terechtgekomen fotochemicallen met
water wegspoelen. Bülten het berelk van kinderen houden. Ingeval van opname door de mond, veel water laten drinken.
Arts raadplegen.
RODINALbevat kallumhydroxide en aminofenol
Let op de gevaren-aanduiding op de verschillende verpakkingen.
tS/yrectamaties het fabricagenummer aangeven en indien mogelijk bewijsmateriaal inzenden »».












