ORTHO 25
Ortochromatyczny film czarno-biay o wysokiej
rozdzielczoci
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Rollei ORTHO 25 jest technicznym negatywem ortochromatycznym o stromej gradacji i
nominalnej czuo ci ISO 25/15°. Ponadto odznacza si on du rezerw czuo ci (do dwóch
przeson, zalenie od wywoania). Techniczna emulsja Rollei ORTHO 25 oferuje nadzwyczajn
ostro przy najdrobniejszym ziarnie.
Zastosowania naukowo-techniczne:
do reprodukcji, reprodukcji zdj
rentgenowskich, fotografii astralnej, czarno-biaych i
niebieskich slajdów, zastosowa
graficznych. Do tych zastosowa
polecamy specjalny
wywoywacz Rollei High Contrast RHC (1+5, 3-5 minut).
Film pótonowy w fotografii obrazowej:
przy najwyszych wymaganiach co do ostro ci i drobnoziarnisto ci Rollei ORTHO 25 osi ga
doskonae rezultaty w po czeniu z drobnoziarnistym wywoywaczem wyrównawczym Rollei
High Speed RHS. W po czeniu z wywoywaczem Rollei Low Contrast RLC zdoby sobie
legendarn
ju saw . Osi gane rezultaty przypominaj jako
technicznych filmów
panchromatycznych. Ten specjalny wywoywacz „nagina“ strom z natury gradacj filmu, w ten
sposób osi ga najwysz ostro i drobnoziarnisto w po czeniu z doskona tonalno ci .
Waciwoci:
niskoczuy, ortochromatyczny negatyw czarno-biay;
spektralna 380 do 610 nm;
• czuo
• specjalna powoka uatwiaj ca transport w aparatach fotograficznych;
• nieograniczone zastosowanie przy wietle zarówno dziennym jak i sztucznym;
archiwalna LE500;
• poliestrowy no nik, odporny na p kanie i zrywanie, trwao
si gaj ca 330 linii/mm, zalenie od wywoywacza;
• bardzo dobra rozdzielczo
• bardzo drobne ziarno przy najwyszej ostro ci s podstaw negatywów najwyszej
• szczególnie nadaje si do dalszej obróbki cyfrowej za po rednictwem skanera;
•

Nonik:

jako ci;

film maoobrazkowy i rednioformatowy - przeroczysty poliester, 100m
bony ci te - przeroczysty poliester, 175m

Struktura warstw: -po stronie emulsji: emulsja ortochromatyczna, warstwa
antyhalacyjna
Indeks nawietlania:

ISO 25/15°

Krzywe charakterystyczne:

Obróbka:
ze wzgl du na zawarto
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srebra ok. 9 g/m2 Rollei ORTHO 25 wymaga „mocnej“ chemii.
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Przechowywanie:

Filmy fotograficzne nale y generalnie chroni przed bezpo rednim wiatem sonecznym, wysok temperatur oraz du  wilgotno ci
powietrza.

- film niena wietlony:
- film na wietlony:

do 24 m-cy, zalecana temperatura 8°C (chodziarka)
przechowywa w chodnym miejscu, mo liwie najszybciej wywoa

Szczególnie zalecane wywoywacze:
fotografia obrazowa
zastosowanie techniczne/wysokie kontrasty
wywoanie standardowe

Rollei Low Contrast RLC
Rollei High Contrast RHC
Rollei High Speed RHS

Konfekcja:
film maoobrazkowy 135-36 / 10 szt. (w drewnianej kasetce)
rolka 35mm/10m
rolka 35mm/40m

RF1011P
RF1010
RF1040

format redni

120 / 12 szt. (w drewnianej kasetce)

RF1001P

bony ci te

4x5“/100
8x10“/100

RF102
RF106

Tabela czasów:

Film
Wywoywacz Roztwór ASA/ISO 35mm
Rollei Ortho 25 Rollei RLC*
stock
25
5
Rollei RLC**
1+4
25
9-10
Rollei RHC*
stock
25
2-4
Rollei RHC** 1+5
25
3-5
Rollei RHS
1+7
25
6
Rollei RHS
1+12
25
8,5
Rollei RLS
1+4
25
12
D-76
stock
25
6
ID-11
stock
25
6
Rodinal
1+25
25
4
Rodinal
1+50
25
6
Rodinal
1+50
25
10
RLC* póton
RLC** gamma 0,65

120 Bona Temp.
5
5
20°C
9-10 9-10 20°C
2-4 2-4 20°C
3-5 3-5 20°C
6
6
20°C
8,5
8,5 20°C
12
12 24°C
6
6
20°C
6
6
20°C
4
4
20°C
6
6
20°C
21°C

RHC* póton, wysoki kontrast
RHC** gamma 0,65

Kombinacje wywoywacza i czasu dla filmów tego gatunku powinny zosta indywidualnie wypracowane. Nasze
informacje zawieraj wycznie warto ci orientacyjne.
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