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PROCESSING OF BLACK-AND-WHITE PHOTOMATERIALSFOMAFIX 

Charakteristika 
Kapalný koncentrát rychloustalovače s vysokou účinností, 
silnou pufrační schopností a dlouhodobou stabilitou. 

Použití 
Rychloustalovač je určený pro ruční i strojní zpracování 
všech druhů černobílých filmů i fotopapírů. 

Ředění 
Ruční zpracování: 
1 díl koncentrátu rychloustalovače + 5 dílů vody 
Strojní zpracování: 

1 díl koncentrátu rychloustalovače + 4 díly vody 

Vydatnost 
V 1 litru pracovního roztoku  (ředění 1+5) lze ustálit 17 ks  
perforovaných  nebo  svitkových filmů,  odpovídající 
množství listových filmů (max. 40 ks formátu 13x18 cm 
apod.), 2 m2 fotopapírů na barytované podložce a 4 m2 
fotopapírů na RC podložce. 

Adjustace 
PE lahev – objem 0,5 litru 
PE kanystr – objem 5 litrů. 

 
FOMAFIX P 

Charakteristika 

Dvoudílný práškový kyselý ustalovač. 

Použití 

Pro ruční zpracování všech druhů černobílých filmů i 

fotopapírů. 

Příprava pracovního roztoku 

pro 0,75 l a 1 l roztoku ustalovače 

v 600 ml vody teplé 40 oC  se rozpustí obsah většího a 

potom menšího sáčku a vše se doplní vodou na celkový 

objem: 

– 0,75 litrů pro ustalování filmů 

– 1 litr pro ustalování papírů 

Vydatnost 

Z jednoho balení pro 0,75 litrů pracovního roztoku lze 

ustálit 15 ks perforovaných, resp. svitkových filmů, 

odpovídající množství listových filmů (max. 35 ks formátu 

13x18 cm apod.). 

Z jednoho balení pro 1 litr pracovního roztoku lze ustálit  

1,5 m2 fotopapírů na barytované podložce a 3 m2 

fotopapírů na RC podložce. 

Adjustace 
Balení se dvěma PE sáčky o celkové hmotnosti 195 g pro 
0,75 a 1 l roztoku ustalovače. 
Balení se dvěma PE sáčky o celkové hmotnosti 975 g pro 
3,75 a 5 l roztoku ustalovače. 

USTALOVAČE 
PRO ZPRACOVÁNÍ ČERNOBÍLÝCH FILMŮ I PAPÍRŮ 

Ruční zpracování při teplotě 20 oC 

 FOMAFIX FOMAFIX P 

Fomapan 100 Classic 3 min. 10 min. 

Fomapan 200 Creative 3 min. 10 min. 

Fomapan 400 Action 3 min. 10 min. 

Retropan 320 soft 3 min. 10 min. 

Fomabrom 3 min. 5 min. 

Fomabrom Variant III 3 min. 5 min. 

Fomaspeed 1,5 min. 3 min. 

Fomaspeed Variant  III 1,5 min. 3 min. 

Fomatone MG Classic 3 min. 5 min. 

Retrobrom 3 min. 5 min. 

 

Informace o ekologické likvidaci, zásady bezpečného použití při dopravě, skladování a manipulaci jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 
 
Výrobek je vyráběn a uváděn na trh v souladu se systémem jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO: 9001:2016  

 

 


