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TETENAL ROENTOROLL CRE 
Informace o výrobku 

 
Použití: 
Vhodný pro válečkové vyvolávací automaty. Roentoroll CRE může být použit ve všech 
oblastech rtg diagnostiky a pro vyvolávání rtg filmů pro nedestruktivní testování.  

Charakteristiky: 
Vysoký stupeň citlivosti pro rtg filmy doprovázený současně nízkým závojem dává možnost, 
aby expoziční čas byl zkrácen, nebo umožňuje snížit teplotu vývojky oproti konvenčním 
vývojkám rtg filmů. Standardní rtg filmy získávají v Roentorollu CRE střední až vysoký 
kontrast, tj. všechny požadované kontrasty  při praktických podmínkách v rtg diagnostice. 
Roentoroll CRE má dobré charakteristiky utvrzování, zajišťující, že se během vyvolávání 
filmů neobjeví otisky válců či další artefakty. Koncentráty uchovají trvanlivost nejméně 24 
měsíců při skladovací teplotě mezi 5 °C - 30 °C. 

Velikost balení: 
Vývojka Roentoroll CRE je třísložkový koncentrát a je dodávána v balení pro 2 x 20 litrů 
vývojky. Je použitelná ve všech mixérech firmy Tetenal. S adaptérem Tetenal lze Roentoroll 
CRE také použít s dalšími mixéry na trhu (Gevamatic CM II a Curix Mixer). 

Teplota vývojky: 
Teplota vývojky závisí na použitém filmovém materiálu a na době ponoru ve vývojce, která 
se mění podle typu vyvolávacího automatu. 

Standardní hodnoty jsou: 32 °C - 34 °C při 90 s vyvolávacím cyklu 

    29 °C - 31 °C při 3,5 min vyvolávacím cyklu 

    25 °C - 27 °C při 7 min vyvolávacím cyklu a delším  

Regenerace: 
Roentoroll CRE by měl být doplňován v množství 40 - 65 ml na jeden film 35 x 35 cm. 
Rychlost regenerace potřebná pro vyvolávací automat závisí na četnosti zpracovávaných 
filmů. Je-li četnost nízká a mezi vyvoláváním jsou dlouhé intervaly, je třeba volit vyšší  
rychlost regenerace. Je-li četnost vysoká, může být rychlost regenerace nižší. 

Příprava roztoků: 
Nikdy nemíchejte složky 1, 2 a 3 koncentrátu navzájem! Použijte 14 litrů vody. 
Složky 1, 2 a 3 se vmíchají postupně, až se připraví 20 litrů hotového regenerátoru.  

Pro čerstvé roztoky ve vyvolávacím tanku přidejte do roztoku regenerátoru 20 ml 
startéru (Tetenal Starter) na každý litr objemu tanku. 

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 


