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TETENAL SUPERFIX 25 

Informace o výrobku 
 

Použití: 
Ustalovač speciálně navržený pro stolní vyvolávací automaty a automaty s malým objemem 
tanků. Superfix 25 je vhodný pro všechny oblasti rtg diagnostiky včetně vyvolávání 
dentálních rentgenových filmů a ustalování rentgenových filmů pro nedestruktivní testování. 

Charakteristiky: 
Superfix 25 má vysokou rychlost ustalování, a tak zabezpečuje úplné ustálení filmů během 
krátkého zpracovatelského cyklu i v rychlých vyvolávacích automatech. Většina bezfóliových 
filmů může být vyvolávána v cyklech trvajících právě 3,5 min. Utvrzovač vytvoří emulzní 
vrstvu odolnější proti mechanickému poškození, je zaručen hladký průchod vyvolávávacím 
automatem, je urychleno sušení. 
Koncentráty uchovávají trvanlivost minimálně 24 měsíců při skladovací teplotě mezi 5 °C a 
30 °C.  
Je třeba se vyvarovat zrznutí nebo vysokých teplot. 

Velikost balení: 
Ustalovač Superfix 25 je dvousložkový koncentrát a je dodáván v balení pro 12 x 2,5 litru 
hotového ustalovače. Díky příznivému poměru koncentrátu a hotového roztoku je také 
hmotnost balení velmi příznivá. 

Teplota ustalování: 
Neměla by být nižší o více než 1 °C - 2 °C než teplota vývojky,  nejméně však 25 °C. 

Regenerace: 
Superfix 25 může být doplňován v množství 70 až 80 ml na jeden film 35 x 35 cm. Je-li 
procento bezfóliových filmů vyšší než 5 %, je třeba zvýšit rychlost regenerace ustalovače o 
10 %. 

Příprava roztoků: 
Nikdy nemíchejte složku 1 a 2 koncentrátu navzájem! Použijte 1,9 litru vody. 
Složky 1 a 2 se vmíchají postupně, až získáme 2,5 litru hotového ustalovače.  
Při plnění automatu zajistěte, aby se žádný ustalovač nedostal do tanku pro vývojku. 
Doporučuje se proto nalévat ustalovač jako první. 

Technické údaje: 
pH hotového roztoku:       4,20 - 4,40  (20 °C) 
měrná hmotnost hotového roztoku:     1,08 - 1,09  (20 °C) 

Certifikace: 
Tetenal má zaveden systém jakosti podle DIN EN ISO 9001. Výrobek je ve shodě se směrnicí  
93/42 EEC ze dne 14.6.1993 (o zdravotnických prostředcích) a certifikován značkou CE. 

Výrobce: Tetenal Photowerk GmbH, Norderstedt, Německá spolková republika 
Distributor: V.M.K. s.r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9, http://www.vmk-rtg.cz 
 


