


A formulação de Revelador Monobath 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 revela em média 15 rolos de 
filme 35mm / 120 e 220.

Solução pronta para uso. Não diluir.



Canal: Diafragma Oito
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INSTRUÇÕES DE USO:

Para manusear o Monobath, utilize materiais de 
segurança [no mínimo luvas] (ver página 8 e ver 
página 11). 

No Monobath emprega-se o uso de hidróxido de 
sódio [soda caustica]  - este reagente tem grau médio 
de toxicidade e é altamente corrosivo .



AVISO

NUNCA DILUA O MONOBATH.

O Monobath NÃO admitem diluições. Caso você mesmo assim diluir desconsidere a 
validade e rendimento, porque não garantiremos a validade e nem o rendimento neste 
caso. 





INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 

O armazenamento não precisa ser feito em 
geladeira. Você pode manter a garrafa 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. 





Diferentemente do processo de revelação de 
películas fotográficas em preto e branco com as 
formulações usuais, como por exemplo, D76/ID11, 
D23, D19b, D25, D61, Rodinal e outras, em que se 
utiliza 3 banhos químicos: revelador, interruptor e 
fixador, o processo de revelação com Monobath
consiste apenas de um banho químico. Este, já 
revela e fixa ao mesmo tempo. 



O Monobath pode produzir resultados diferentes 
em películas 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 importante.
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http://www.diafragma8.com.br/boutique


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

