
Rollei Black Magic – It's Magic

Rollei Black Magic jest jedynym w swoim rodzaju modularnym systemem, który umożliwia powlekanie niemalże 
wszystkich powierzchni światłoczułą emulsją – szkła, drewna, kafli, tekstyliów, metalu, kamieni, tworzyw sztucznych, 
ceramiki itd.
Rolleifilm oferuje aktualnie najszerszy asortyment tego rodzaju, którego najważniejszymi zaletami są:

• wysoka  czułość  /  wysoka  zawartość  srebra  umożliwia  krótkie  czasy  naświetlania  również  przy  dużych 
formatach, osiąga niezwykle wysokie maksymalne zaczernienie

• modularny system z idealnie dopasowanych do siebie komponentów
• 2 różne emulsje: jedna o stałym i jedna o zmiennym kontraście
• emulsja o stałej gradacji odznacza się wysoką ostrością i zimną tonacją obrazu 
• emulsja o zmiennej gradacji daje kontrolę nad kontrastem i neutralną tonację obrazu
• długi  okres trwałości  i  niezwykle  dobra  zdolność  archiwalna  poprzez  dodanie fungicydów i  bakterycydów 

(Fenol 0,1%)
• Black Magic Additiv nie zawiera formaldehydu, dodawany jest do wywoływacza
• system  Black  Magic  wspomagany  jest  szeroką  paletą  chemii  fotograficznej  umożliwiającej  osiągnięcie 

doskonałych rezultatów

Najpierw bezpieczeństwo
Nieodpowiednie  zastosowanie  produktów  może  we  wszystkich  dziedzinach  życia  prowadzić  do  problemów  i 
niebezpiecznych  sytuacji,  dotyczy  to  oczywiście  również  produktów fotograficznych.  My  z  Rolleifilm/Labor  Partner 
czujemy się  odpowiedzialni  za  naszych  klientów i  nasze  środowisko.  Dlatego zredukowaliśmy możliwe  zagrożenia 
zdrowia do minimum. Mimo tego radzimy użytkownikom zachowanie należytej  ostrożności  przy obchodzeniu się z 
naszymi produktami fotograficznymi. Naturalnie należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci! Wszelkie 
prace  z  odczynnikami  fotograficznymi  powinny  odbywać  się  w  dobrze  wietrzonych  pomieszczeniach.  Karty 
charakterystyki poszczególnych produktów stoją w razie potrzeby do dyspozycji.

Dane Techniczne ISO Range, ISO Speed, zawartość srebra

Emulsja ISO Range ISO Speed Zawartość srebra

RBM2 80 P 200 2,5 - 3g

RBM3 60 – 110 P 20 – 100 2,5 - 3g

ISO Range i ISO Speed bazują na neutralnie białym podłożu. Dane o zawartości srebra odnoszą się do gotowego, 
powleczonego materiału o powierzchni ok. 1m2. Wysoka zawartość srebra wymaga odczynników wysokiej jakości – 
najlepiej Rollei.
Dla porównania: papiery standardowe zawierają 0,8 – 1,2g srebra na tej samej powierzchni.
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Co jest potrzebne? Lista kontrolna.
Przed rozpoczęciem pracy z Rollei Black Magic powinniśmy przygotować wszystkie potrzebne ku temu rzeczy. Jeżeli 
podczas powlekania okaże się, że brakuje jakiegoś narzędzia lub materiału jest już za późno. Większość potrzebnych 
rzeczy  znajdziemy  w  dobrze  wyposażonym  laboratorium  fotograficznym,  jednak  w  niektóre  z  nich  musimy  się 
dodatkowo zaopatrzyć.

• Na samym początku musimy zdecydować się na to jaki materiał chcemy powlekać.
• Następnie należy sprawdzić kontrast zastosowanych negatywów. Jeżeli planujemy użycie różnych negatywów, 

wskazane jest zastosowanie Rollei Black Magic VC (RBM3) o zmiennym kontraście. Natomiast jeżeli negatywy 
wykazują  podobny  kontrast,  możemy  zastosować  Rollei  Black  Magic  Grade  3  (RBM2).  Nie  wolno  też 
zapomnieć o tym, że kontrast gotowego obrazu jest również uzależniony od jasności użytego podłoża.

• W większości przypadków najlepiej sprawdza się powlekanie pędzlem – najlepiej nadaje się szeroki (5-10cm) 
pędzel z naturalnego włosia.

• Wskazane jest również przygotowanie małych menzurek (20-50ml) – będą one potrzebne przy odmierzaniu 
ilości utwardzacza Rollei Black Magic Additiv.

• Metale, tworzywa sztuczne, szkło i kafle należy przed powlekaniem pomalować lakierem żywicznym lub farbą 
olejną. Dostępne są one zapewne w sklepach artystycznych.

• Materiały chłonne, takie jak drewno, papier, tekstylia należy uprzednio powlec żelatyną fotograficzną Black 
Magic.

• Jeżeli  planujemy  niewielką  ilość  emulsji,  wystarczy  specjalna  światłoszczelna  butelka  (RBM60).  Jeżeli 
wymagana jest większa ilość emulsji dla większych lub kilku obiektów, zalecamy zastosowanie naczynia ze 
stali lub porcelany, które z kolei wstawiamy do większego naczynia wypełnionego ciepłą wodą (40 – 45°C). W 
ten sposób emulsja pozostaje płynna przez cały czas potrzebny do powleczenia wybranych obiektów.

• Utwardzacz Rollei Black Magic Additiv uodparnia emulsję na mechaniczne uszkodzenia.
• Aby ułatwić powlekanie i/lub zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza w emulsji potrzeby nam będzie 

spirytus (denaturat).
• Należy koniecznie skontrolować oświetlenie ciemni, aby zapobiec zadymieniu emulsji.  Szczegóły w dalszej 

części instrukcji.
• Jeżeli  powleczone materiały  mają  być przechowywane do późniejszego użytku,  musimy zaopatrzyć się  w 

światłoszczelne pojemniki umożliwiające również wyschnięcie świeżo powleczonej emulsji.
• Stoły/powierzchnie, na których będziemy powlekać czy odkładać powleczone obiekty powinny być dokładnie 

wypoziomowane, aby zapobiec spływaniu świeżej emulsji na jedną stronę.
 

Jak dużą powierzchnię można powlec?
Na twardym, niechłonnym podłożu można powlec do 8m2, na innych – do 4m2. Są to naturalnie wartości teoretyczne, 
wyliczone dla idealnych warunków. Wydajność materiału jest w rzeczywistości uzależniona od wielu indywidualnych 
czynników, takich jak grubość warstwy emulsji, jakości pędzla/rolki, czy właściwości wybranego materiału.
Jak przechowuje się Rollei Black Magic?
Emulsje fotograficzne należy przechowywać w chłodziarce (6-8°C). Tak przechowywane emulsje mają trwałość około 
jednego  roku.  Zamrożone  (poniżej  -10°C)  można  przechowywać  znacznie  dłużej.   Pozostałe  komponenty  można 
przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Jakie oświetlenie ciemni jest odpowiednie?

Emulsja o stałej gradacji (RBM2): czerwone albo zielonożółte
Emulsja o zmiennej gradacji (RBM3): tylko(!) czerwone

Halogenki srebra posiadają, w przeciwieństwie do ludzkiego oka, zdolność kumulacji światła. Dlatego należy zwrócić 
uwagę,  aby intensywność  i  czas  oświetlenia  ciemni  zredukować do  niezbędnego minimum. Naprawdę bezpieczne 
oświetlenie  ciemnie,  jak  wiadomo,  nie  istnieje.  Jest  to  jedynie  kwestia  czasu  oddziaływania.  Zalecane  jest 
przeprowadzenie testu zadymienia, zwłaszcza przy dużych formatach lub wielu powlekanych obiektach. W tym celu 
należy powlec kawałek materiału o podobnych właściwościach jak docelowy, następnie położyć go w miejscu, w którym 
będziemy pracować, częściowo zakryć, włączyć lampę ciemniową. Co 15 minut przesuwać przykrycie, aby uzyskać 
stopniowo naświetlenie 15, 30, 45 minut. Po wywołaniu próby możemy ocenić, do jakiego czasu emulsja jest w danym 
oświetleniu „bezpieczna” -  w razie potrzeby można lampę nieco oddalić  od miejsca pracy lub zastosować słabszą 
żarówkę.

Jak należy postępować z różnymi materiałami/podłożami?
W zależności od wybranego materiału do obróbki dokładność i sumienność przy pracy decyduje o jakości osiągniętych 
wyników. Wszystkie materiały muszą być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. W razie wątpliwości lepiej jest wyczyścić 
materiał dwa razy, gdyż każdy ślad tłuszczu może prowadzić do problemów z przyczepnością.
Po wybraniu materiału należy przestrzegać następujących zasad dla trzech głównych grup podłoży:

• materiały chłonne, takie jak tekstylia, papier czy drewno należy wstępnie powlec żelatyną fotograficzną, aby 
zapobiec wnikaniu emulsji w głąb materiału. Można by określić to „barytowaniem”, jednak bez siarczanu baru.

• Materiały  twarde  i/albo  gładkie,  takie  jak  metal,  szkło  czy  polerowany  kamień:  tutaj  również  polecamy 
wstępne  powlekanie  żelatyną  w  połączeniu  z  utwardzaczem  Rollei  Black  Magic  Additiv.  Poprawia  to 
przyczepność i wzmacnia odporność mechaniczną emulsji. Gdyby podczas obróbki emulsja zaczęła odchodzić 
można następnym razem spróbować pomalować powierzchnię lakierem żywicznym lub farbą olejną (dostępne 
w sklepach artystycznych).

• Wskazówka  dla  powierzchni  metalowych:  ze  względu  na  reakcje  elektrochemiczne  (między  metalami 
szlachetnymi  i  nieszlachetnymi  płynie  zawsze  słaby  prąd)  konieczne  jest  stworzenie  warstwy  izolacyjnej 
między metalową powierzchnią  a  światłoczułą  emulsją.  W tym celu  można wykorzystać białą emalię  lub 
wspomniany wcześniej  lakier  żywiczny.  Ważne jest,  aby ta warstwa izolacyjna była zupełnie  sucha, gdyż 
resztki nieodparowanych rozpuszczalników będą widoczne na obrazie końcowym.

• Tworzywa  sztuczne:  ze  względu  na  procesy  produkcyjne  tworzywa  sztuczne  (plexiglas,  itp.)  nie  oferują 
absolutnie  żadnej  przyczepności  dla  emulsji  fotograficznych.  Niezbędne jest  tutaj  uprzednie pomalowanie 
powierzchni farbą lub lakierem. Dopiero wtedy można powlekać emulsję.

Wszystkie  inne  materiały  mogą  być  bezpośrednio  powlekane  emulsją  Rollei  Black  Magic.  Przy  obiektach 
trójwymiarowych  wskazane  jest  położenie  kilku  cienkich  warstw  w  celu  osiągnięcia  możliwie  najwyższego 
maksymalnego zaczernienia (kolejne warstwy nakłada się dopiero po wyschnięciu i stwardnieniu poprzednich).

Jak robi się roztwór do barytowania?
Tę czynność możemy wykonywać przy normalnym oświetleniu. 1 litr wody należy podgrzać do temperatury 70-80°C i 
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rozpuścić w niej, ciągle mieszając, 40 do 80g żelatyny fotograficznej. W celu zredukowania napięcia powierzchniowego 
można dodać kilka kropli  zwilżacza Rollei  RWA (zawiera fungicydy i  bakterycydy) do roztworu. Ułatwia to później 
równomierne powlekanie na twardych i gładkich powierzchniach. Dla lepszego utwardzenia emulsji można też dodać 
20 – 50ml utwardzacza Rollei Black Magic Additiv. Powlekać można bezpośrednio po rozmieszaniu roztworu. Normalne 
oświetlenie z pewnością ułatwi nam uzyskanie równomiernej warstwy.
Dodatkowe wskazówki odnośnie do utwardzania:
Utwardzać możemy pośrednio – jak powyżej opisano lub bezpośrednio – poprzez dodanie utwardzacza bezpośrednio 
do emulsji światłoczułej. W tym wypadku jednak emulsja ta musi zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Jeżeli zależy nam na 
optymalnej przyczepności i odporności mechanicznej emulsji możemy kombinować obydwie metody. Ponadto można 
dodać utwardzacz do wywoływacza.

Jak można osiągnąć różne tonacje obrazu?
Jeżeli zdecydowaliśmy się na „barytowanie” żelatyną Rollei Black Magic o wysokim stopniu czystości (wyższym niż 
żelatyna spożywcza) możemy dodać do niej wodne barwniki fotograficzne – tak dużo, aby osiągnąć pożądaną tonację. 
Z reguły wystarczy kilka kropli.

Jak rozpuścić emulsję? 
Oryginalną butelkę wyjąć z chłodziarki (UWAGA: następujące czynności wykonujemy przy oświetleniu ciemniowym). 
Wymaganą ilość należy wyjąć z butelki  najlepiej  za pomocą stabilnej plastikowej lub stalowej łyżki i  przełożyć do 
specjalnej światłoszczelnej butelki (RBM60) a następnie wstawić ją do przygotowanego naczynia z gorącą wodą (35-
40°C). Jeżeli wymagana jest większa ilość można w ten sam sposób rozgrzać oryginalną butelkę. Wskazówka: jeżeli 
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planujemy powlekanie większych obiektów np. ceramiki, kamieni itp. możemy wcześniej rozgrzać je w piekarniku do 
temperatury 35-40°C, aby emulsja nie zastygała zaraz po nałożeniu.

Ile jest różnych sposobów powlekania?
Jeżeli nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z płynnymi emulsjami fotograficznymi, możemy poćwiczyć z mlekiem 
skondensowanym,  gdyż  ma  ono  podobną  konsystencję  i  zachowuje  się  podobnie  do  emulsji  Rollei  Black  Magic. 
Wybrane obiekty można powlekać na kilka różnych sposobów:

• polewać i rozprowadzać wahając (podobnie jak ciasto naleśnikowe na patelni) – nadaje się do obiektów 
sztywnych, takich jak płyty metalowe czy kafle

• polewać i rozprowadzać pędzlem – nadaje się praktycznie przy wszystkich podłożach
• zanurzać – przy mniejszych obiektach trójwymiarowych
• pryskać – przy większych obiektach o nieregularnych formach. Należy stosować pistolety o dużych dyszach, 

normalne pistolety airbrush nie nadają się do tego celu. Nieodzowne jest stosowanie ubrania ochronnego i 
maski  ochronnej,  aby  zapobiec  inhalacji  mgiełki.  W  celu  dostosowania  lepkości/gęstości  emulsji  można 
rozcieńczać ją destylowaną wodą do rozcieńczenia 1:1. W tym przypadku zalecane jest oczywiście nałożenie 
kilku warstw emulsji.

W większości przypadków najbardziej wskazane jest zastosowanie pędzla z naturalnego włosia. Ponadto wskazane jest 
powleczenie kilku mniejszych kawałków tego samego materiału, aby później ustalić optymalny czas naświetlania.
Faza zastygania: po powleczeniu następuje faza zastygania i stwardnienia. W tym stadium warstwa emulsji jest bardzo 
wrażliwa.  W zależności  od zastosowanego materiału i  grubości  warstwy emulsji  potrzebuje  ona 1 do 2 godzin w 
temperaturze pokojowej, aby wystygnąć i stwardnieć. Wstawiając obiekt do lodówki można ten proces skrócić o około 
30 minut. W tym przypadku należy oczywiście zastosować światłoszczelne opakowanie i usunąć żarówkę z lodówki.
Faza schnięcia: ostatecznie następuje faza schnięcia. Można ją przyspieszyć stosując suszarkę do włosów – wcześniej 
należy się jednak przekonać czy rozgrzane spirale nie spowodują naświetlenia oraz, czy zbyt gorące powietrze nie 
rozpuści  emulsji  na  nowo.  Najlepiej  nastawić  suszarkę  na  możliwie  najniższą  temperaturę.  Alternatywnie  można 
pozostawić obiekt na noc w ciemni. W tym przypadku należy zadbać o to, aby nie nastąpiło przypadkowe naświetlenie. 
Suszenie może trwać, zależnie od wilgotności powietrza, od kilku godzin do 1 lub 2 dni.

Naświetlanie – na co należy zwrócić uwagę?
Postępowanie  jest  podobne  jak  przy  normalnym  papierze  fotograficznym,  zwłaszcza  jeżeli  powlekaliśmy  płaskie 
przedmioty.  Przy obiektach  trójwymiarowych wybieramy największą  przysłonę,  aby uzyskać jak największą  głębię 
ostrości (należy tutaj wziąć pod uwagę, że dzieli się ona na 1/3 przed i 2/3 za punktem ostrości).
Przy  obiektach  cylindrycznych  czy  o  regularnej  formie  można  zastosować  wykonany  np.  na  MACO  GENIUSfilm 
wielkoformatowy negatyw półtonowy, przymocować go do powleczonego obiektu i równomiernie obracając podczas 
naświetlania wykonać niejako odbitkę kontaktową.
Sterowanie kontrastem emulsji  o  zmiennej  gradacji  odbywa się  identycznie  jak przy wielogradacyjnych  papierach 
fotograficznych.

Yellow – miękkie gradacje
Magenta – twardsze gradacje

Jeżeli naświetlenie było zbyt obfite obraz można rozjaśnić do pożądanej gęstości (za pomocą Rollei RST Sepia Toner 
część  A,  rozcieńczenie  1+30),  następnie  wypłukać,  krótko  utrwalić  i  następnie  przeprowadzić  normalne  płukanie 
końcowe. 

Przygotowanie – co jest ważne, aby osiągnąć dobre rezultaty?
Ze  względu  na  wysoką  zawartość  srebra  należy  stosować  jedynie  odczynniki  o  najwyższej  jakości.  Chemia 
fotograficzna Rollei / Labor Partner jest dostosowana m.in. do systemu Rollei Black Magic. Obróbka powinna odbywać 
się w temperaturze 20°C lub niższej. Zapobiega to mechanicznemu uszkodzeniu bardzo wrażliwej warstwy emulsji.

• Wywoływacz: wywoływacz specjalny Rollei RHC High Contrast
• Krótkie płukanie: spłukać pod bieżącą wodą lub zanurzyć na krótko (10–20 sekund) w naczyniu z  

wodą
• Przerywanie: Rollei RCS Citrin Stop
• Utrwalanie: Rollei RXN Fix Neutral, neutralny odczynnik pH dla polepszenia trwałości 

archiwalnej, zapobiega powstawaniu dwutlenku siarki, skraca płukanie
• Płukanie: woda z kranu, temperatura 16-20°C, czas płukania zależy od grubości warstwy  

emulsji i użytego materiału, minimum 15 minut
• Zwilżacz: Rollei RWC Wetting Agent trzeciej generacji, zawiera fungicydy i bakterycydy, ulega 

degradacji biologicznej
• Obróbka dodatkowa: Rollei RSE Selenia Toner, toner selenowy dla lepszej konserwacji obrazu i 

poprawienia ostrości
• Suszenie: na powietrzu

Wskazówki dodatkowe: należy unikać wpływów mechanicznych (kilka obiektów ocierających się o siebie w jednym 
naczyniu, chwytanie i obracanie obiektów szczypcami itp.) ponieważ mokra emulsja jest bardzo wrażliwa. Większe 
przedmioty umieszczamy w odpowiednio większym naczyniu i polewamy je (albo ostrożnie zanurzamy) roztworami 
chemicznymi  za  pomocą  menzurki  lub  dzbanka  od  dołu  do  góry.  Utrwalacz  powinien  być  zawsze  świeży,  czas 
utrwalania możliwie krótki (czas utrwalania = podwójny czas klarowania), umożliwia to krótki czas płukania. Nie należy 
stosować utrwalaczy utwardzających – wymagają one przedłużonego płukania, co z kolei mogłoby uszkodzić emulsję.
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Z serii "Revier", emulsja fotograficzna na stali, 2008. © Marcus Kiel
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Problemy i ich rozwiązania:

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Pęcherzyki  powietrza 
w gotowym obrazie

Zbyt intensywne mieszanie Mieszać bardzo ostrożnie, nie wstrząsać. Można dodać 10-20ml 
spirytusu (denaturatu) na 500ml emulsji

Nierówna  warstwa 
emulsji

Nierówne  położenie  w  fazie 
zastygania

Stół/powierzchnię należy dokładnie wypoziomować

Emulsja  odchodzi 
podczas obróbki

Resztki  tłuszczu  na 
powlekanej powierzchni

Obiekt  dokładnie  wyczyścić,  ewentualnie  wcześniej 
polakierować

Właściwości utwardzacza Rollei Black Magic Additiv RBM5:

• specjalnie opracowany do zastosowania z płynnymi emulsjami Rollei Black Magic
• utwardza emulsje fotograficzne
• uodparnia emulsję uszkodzenia mechaniczne
• poprawia przyczepność emulsji do podłoża
• skraca czas suszenia
• dodaje się bezpośrednio do wywoływacza
• możliwe różnorodne zastosowania
• koncentrat w płynie ułatwia zastosowanie
• nie wpływa na czasy obróbki

Zastosowanie płynnych emulsji fotograficznych napotyka zawsze na te same problemy:
• rozpływanie się emulsji przy obróbce mokrej
• uszkodzenia mechaniczne przed i po obróbce
• długi czas schnięcia ze względu na grubość ręcznie nałożonej warstwy emlsji

Dawne i już przestarzałe metody utwardzania emulsji są o wiele bardziej pracochłonne i dają często mierne wyniki. 
Zastosowanie  opisanych  w  literaturze  i  czasopismach  fachowych  utrwalaczy  utwardzających  okazało  się  na  tle 
najnowszych doświadczeń jako bardzo niekorzystne ze względu na bardzo trudne wypłukiwanie powstałych związków 
siarki  i  soli  srebra  (nawet  Ansel  Adams  początkowo  polecający  utrwalacze  utwardzające  odradzał  później  ich 
zastosowanie). Zwłaszcza przy płynnych emulsjach światłoczułych nawet „najlepszy” utrwalacz utwardzający nie jest w 
stanie zapobiec rozpływaniu się emulsji w wywoływaczu czy przerywaczu. Rollei Black Magic Additiv zapobiega temu 
gdyż dodawany jest do wywoływacza,  co znacznie ułatwia sprawę. Ta nowa metoda „szybkiego utwardzania” jest 
bardzo efektywna. Rollei Black Magic Additiv jest częścią modularnego systemu Rollei Black Magic, jednak może być 
równie dobrze stosowany przy obróbce innych materiałów, także innych producentów.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Rollei Black Magic Additiv jest koncentratem kwaśnym o odczynniku pH 3. Dlatego niezbędne jest zachowanie zasad 
bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z nim:

• unikać  bezpośredniego  kontaktu  RBM5  z  alkalicznymi  koncentratami  wywoływaczy  –  powstała  przy  tym 
reakcja chemiczna może spowodować ulatnianie się żrących i trujących gazów

• unikać bezpośredniego kontaktu z innymi kwasami (octowym, cytrynowym)
• unikać bezpośredniego kontaktu z innymi alkalicznymi koncentratami, np. tonerami
• Rollei Black Magic Additiv, jak i inne produkty chemiczne, nie może dostać się do rąk dzieci
• obchodząc się z Rollei Black Magic Additiv należy zachować należytą ostrożność
• Przy bezpośrednim kontakcie ze skórą czy oczami należy płukać dużą ilością wody, w razie połknięcia wywołać 

wymioty. W obydwu przypadkach wskazana jest konsultacja lekarza.
• W razie potrzeby dostępna jest karta charakterystyki wg norm UE

Zastosowanie:
Rollei Black Magic Additiv można stosować na różne sposoby:

1. Bezpośrednio w wywoływaczu

125ml koncentratu wywoływacza (np. RPR)
+ 825ml wody
+ 50ml Rollei Black Magic Additiv
= 1 litr roztworu roboczego

Ta metoda jest skuteczna i  bezproblemowa w użyciu. Powinna być stosowana zawsze.  Również,  jeżeli  dodatkowo 
stosowane będą poniżej opisane inne metody.
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2. Podczas wstępnego powlekania żelatyną RBM4 można zastosować tak zwane utwardzanie pośrednie (dyfuzyjne). W 
tym celu dodajemy roztwór utwardzacza do roztworu żelatyny:

80ml destylowanej wody
+ 5ml Rollei Black Magic Additiv
+ 15ml destylowanej wody (dobrze wymieszać)
= 100ml gotowego roztworu

Na każdy litr roztworu żelatyny możemy dodać 20 – 50ml roztworu utwardzacza, dobrze wymieszać i powlekać.

3.  Jeżeli  wstępne  powlekanie  żelatyną  nie  jest  konieczne  można  utwardzać  emulsję  bezpośrednio.  W  tym  celu 
wykorzystujemy roztwór utwardzacza opisany w poprzednim punkcie. W zależności od zastosowania i gęstości emulsji 
dodajemy 10 – 25ml utwardzacza do emulsji ciągle mieszając.

Przy gładkich, niechłonnych powierzchniach (szkło, kafle, itp.) można zastosować wszystkie 3 metody, aby zapobiec 
odchodzeniu emulsji.  Jednak w większości  przypadków najwygodniejsze i  najbardziej  skuteczne jest  zastosowanie 
metody pierwszej.

Trwałość:
Rollei Black Magic Additiv w oryginalnie zapieczętowanej butelce ma trwałość jednego roku od daty zakupu. Napoczętą 
butelkę  można  przechowywać  w  normalnych  warunkach  do  6  miesięcy.  Jeżeli  utwardzacz  został  dodany  do 
wywoływacza, obowiązuje okres trwałości wywoływacza. Zaleca się przygotowywanie tylko takiej ilości utwardzacza, 
jaka konieczna jest do zaplanowanego zastosowania.

Wydajność:
Z 500ml koncentratu można uzyskać do 10 litrów wywoływacza utwardzającego.

Przechowywanie:
Zarówno koncentrat jak i roztwór roboczy Rollei Black Magic Additiv należy przechowywać w tempraturze pokojowej 
(tolerancja: min. 5°C – max. 30°C)

Opakowanie:
Butelka HD-PE 250ml

Pomyłki i zmiany techniczne (dopasowanie do postępu technicznego) zastrzeżone.
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