
Les 1 lith print grond beginselen 
 
Een beetje theorie voor het begrijpen wat er plaats vindt. 
 
Hoog verdunde Hydrochinonontwikkelaar brengt gekleurde beeld tonen bij sterke 
overbelichting, zeker als de oxidatie producten niet door sulfiden worden tegen gewerkt. Maar 
wel aan de ontwikkeling kunnen deelnemen. 
De lith ontwikkelaar heeft maar een ontwikkel stof, namelijk Hydrochinon (HQ) zonder 
oxidatie bescherming heeft HQ, een zeer begrensde levens duur in de alkaliseoplosing, het 
oxideert dan tot Chinon. Chinon heeft geen enkel ontwikkel vermogen, voor de liht 
ontwikkelaar wordt het tussen product semichinon gebruikt. Heeft zich door het gebruik of 
toevoeging van buiten af( toevoegen van een geringe hoeveelheid gebruikte ontwikkelaar) 
genoeg simichinon ontwikkeld dan kan het ontwikkel proces starten. Semichinon werkt 
meervoudig veel beter dan het oorspronkelijke langzamer Hydrochinon. Hebben de 
ontwikkeling kiemen een zeker stadium bereikt dan wordt door de radicale simichinon een 
reactie gestart de welke “een infectie ontwikkeling”genoemd wordt. Daar waar de 
ontwikkeling het verst gevorderd is. In de schaduwen ziet men het diepste zwart ontstaan. 
Hier moet de ontwikkeling direct gestopt worden daar anders de neven liggende zones ook 
dicht lopen. (zwart worden zonder door tekening) 
 
Om een gekleurd beeld met zachte toonwaarde op te bouwen. Heeft Hydrochinon veel tijd 
nodig . Wordt het beeld te snel opgebouwd dan is het effect gering vanaf 4 minuten kan men 
eerst spreken van liht print, de beste resultaten bekomt men bij ontwikkeltijden tussen de 6 tot 
12 minuten. Om dit te bekomen zit in lithontwikkelaar een hoog gehalte aan ontwikkeling’s 
remmende stoffen, normaal kaliumbromid. Bij normale verdunning is de SE5 LITH nog altijd 
te snel als gekleurde lichten nagestreefd worden. De betekenis van “ontwikkeling 
concentraat” in een tijd dat voor verkoop's argumenten gaarne naar Super lativen gegrepen 
wordt. Er is geen enkele lith ontwikkelaar op de markt welke zo hoog geconcentreerd is als de 
SE5 LITH dit is door vergelijk direct vast te stellen. Daardoor moet de ontwikkelaar sterk 
verdund worden. Of wel moet men zijn kracht remmen en ontwikkel remmende stoffen 
toevoegen. Beide methode staan de fotograaf ter beschikking. Beginners in lith print techniek 
zou ik aanraden zonder adetiven te werken en alleen met verdunningen te proberen 
(verschillende) 
 
Hoe men tot de verschillende resultaten komt ziet men hier verder bij de voorbeelden hier 
volgend. 
 
Lith-prints moeten overbelicht worden. 
Hoe meer licht de emulsie krijgt des te kleurrijker het beeld wordt. 
Hoe meer licht hoe meer de ontwikkelaar verdund moet worden. 
 
De geoefende lith-printer kan de graad van overbelichting schatten. Voor de eerste liht 
drukken kan men systematie’s proeven. Men maakt een normale print met een grotere Focus 
dan normaal .(proefstrook belichting tijd) voor een lith druk zal men de lens dan met dezelfde 
belichting tijd 1 tot 4 stoppen open draaien. 
Gebruikers welke tot nu toe op PE papier gewerkt hebben, moeten zeker niet omschakelen op 
Barit verwerking of duurdere liht speciaal papieren kopen. Volledig toerijkend en zonder 
Kwaliteit verlies zijn onze Select VC/PE, Forte of Classic Polywarmtoon, Agfa MCP, 
Fomatone PE. 
 



Bij het verwerken stopbad gebruiken . En men kan fixeren volgens de methode van Ilford 
snelfixeer 1minuut 5minuten spoelen en 3 minuten Waterhulp; dan 10 minuten spoelen voor 
barit papier. 
 

 
  

 
Belichting: + 2 stoppen 

Verdunning: 1+30 (20ml A + 20ml B + 1200ml Water) 
ontwikkeltijd 11 Minuten  

Voor de eerste Lith-prints kunnen de gradatie filters gebruikt worden waarmede de proef foto 
gemaakt is, Dit om de zaak niet te ingewikkeld te maken. Daarna kan men voor kortere 
belichting tijden eerst met witlicht belichten. Gradatie filters slikken immers een grote 
hoeveelheid licht, en bij verlengen van de belichting tijden tot 4 stops kan dit lijden tot het 
zwartschild effect. Sturing met gradatie filtering is bij Lith-prints zeker nodig. 
 

 
 



Select Sepia VC PE in SE5 Lith 
Belichting: + een stoppen 

Verdunning: 1+20 (20ml A + 20ml B + 800ml Water) 
ontwikkeltijd 11 Minuten  

Resultaat: een geprononceerde lith-print met hoge contrasten en lith types toegelopen 
schaduwen. Moet er meer kleur in de print dan, dan langer belichten 

 

 

 

Belichting: + 1,5 stoppen 
Verdunning: 1+20 (20ml A + 20ml B + 800ml Water) 

ontwikkeltijd 10 Minuten  

Resultaat: meer kleur en zachtere gradatie, door de belichting te verhogen en de verkorte 
ontwikkeling de zwarting minder breed, maar er ontbreekt toch noch meer diepte. Bij het 
volgende voorbeeld werd de belichting nog eens een 1/2stop verhoogd, de ontwikkelaar 
verdunt op 1/25( 20ml A +20ml B + 1000 ml Water. 



 
 

Belichting: + 2 stoppen 

Verdunning: 1+25 (20ml A + 20ml B + 1000ml Water) 

Ontwikkeltijd 11 Minuten 
 

 

Resultaat: voor deze belichting is de ontwikkelaar nog te zwaar. Kleur diepte en gradatie zijn 
goed. Maar de schaduwen te zwaar. Het beeld zal dan nog korter moeten ontwikkeld worden. 

 



Belichting: + 2 stoppen 
Verdunning: 1+30 (20ml A + 20ml B + 1200ml Water) 

ontwikkeltijd 11 Minuten  

In plaats de ontwikkeltijd te verkorten, kan ook de ontwikkelaar meer verdund worden tot 
zelfs 1+30 zoals in dit voor beeld . De ontwikkelaar zal zich bij lang gebruik bij iedere print 
sterk veranderen. Aan de ene zijde Zal hij zich opverbruikt, hem zal daardoor trager gaan 
werken en op de andere zijds reageren grotere verdunningen .Sterker op de oxidatie producten 
. De semichinon concentratie stijgt en er bouwt zich de ontwikkeling remmende bromide op. 
Dit laat zich allen veranderen door regelmatig te regenereren met fris aangemaakte 
ontwikkelaar met de zelfde verdunning. 

Tot nu toe werden alleen de delen A+B gebruikt. De gevorderde printer zal de mogelijke 
voordelen van de adetiven willen benutten. Dein het volledige program Master Set zitten. Zijn 
ook apart te koop. Op hun functie zal later worden in gegaan, Hier allen een voorbeeld van de 
remmende werking van lith D, in plaats van hoge verdunningen wordt de snelheid van de 
ontwikkelaar geremd door een ontwikkeling’s vertrager. Het voordeel is dat de arbeid’s 
oplossing stabieler word gehouden. Start men met een kunstmatig hoge Bromide aandeel, dan 
kan bij iedere ontwikkeling’s gang de ontstane van toename van Bromide gecompenseerd 
worden, indien men bij behoefte met arbeid’s oplossing bromide regenereert . 

Alleen om de werking van het adetiv D te demonstreren werd in het volgende voorbeeld 
overgedoseert . Wat resulteerde in een verdere overbelichting  

 

 

Belichting: + 3stop 

Verdunning: 1+15 (20ml A + 20ml B + 600ml Wasser + 40ml! D)·ontwikkeltijd 9 Minuten  

 



Het vergelijk met vorige print laat een bijna zelfde gradatie zien. Bij koudere lichttonen zelfs 
bij een langere belichting, daar de ontwikkeling 3 min korter was. De schaduwen zijn 
duidelijker kouder en ook dichter. 

 

 

 

Lith techniek Les 2: Barit of PE? 
 
Waar ligt het onderscheid? 
Eerst zal de vraag beantwoordt moeten worden, welke Emulsie voor lith print techniek 
eigenlijk geëigend is.  
 
Geëigend zijn alle emulsies welke geen in gebouwde ontwikkelstoffen hebben. In gebouwde 
ontwikkelstoffen reageren super adetiv met Hydrochinon, daar door word de (langzame) lith 
ontwikkelaar tot een highspeed ontwikkelaar en is een lith effect uit gesloten. Dit gebrek laat 
zich in enige gevallen door uitwassen voor de ontwikkeling uit de weg ruimen, doch laat het 
lukken van de lith druk in het ongewisse; Geringe dellen nog voor handen zijnde resten 
kunnen tot plaatselijke snelle ontwikkeling leiden, welke gewoon niet ten aanzien zijn. 
 
 
Men zal ook niet geloven, dat een maal geteste emulsies altijd het zelfde van samen stelling 
blijven en gefabriceerd worden. BV Agfa MCC functioneerde in de eerste Jaren na het op de 
markt brengen wonderbaar, het was mijn eerste Alternatief voor Sterling lith papier. 
Plotseling ging het niet meer jaren lang! En nu gaat het weer de laatste twee jaar zij het met 
een licht andere beeld toon. Maar volledig probleemloos, als zeer groot voordeel voor 
beginnende lith printers overigens. Het aanvangen van de infectieve ontwikkeling is goed 
waarneembaar bij donkerkamer belichting, onzekerheid bei het snatchpoint is er niet. What 
you see, is What you get. 



 

A.S.C. 
Agfa MCC 1+30 - die PE-Variante MCP verhoudt zich absoluut het zelfde 

 

 Men heeft wel al enige ervaring nodig. Bij enige warme emulsies, daar door de onzekerheid 
het papier te lang in de ontwikkelaar laat, eerst in het fixeer verschijnt het beeld in zijn volle 
kracht. Het is namelijk zo, of er word een sluier weg getrokken welke over het beeld lag. 

 



 

A.S.C. 
Fortezo Museum 1+35  

Vrolijker wijs duikt er altijd weer, maar dan zelden, wel een nieuw papier op de markt op dat 
toelaat lith printen te maken, nog niet zo lang geleden het Kentmere Warm toon, met zeer 
eigene eigenschappen, het schijnt nog niemand opgevallen te zijn. Hier een eerste voorbeeld. 

 



 

A.S.C. 
Kentmere Fine print VC Warmtoon 1+40 

De oppervlakte is licht getrukeerd, de drager heeft een crème toon. De lith kleur is zeer 
stemmig, daar verandert ook een verdunning van de lith ontwikkelaar tot 1+60 en vier tot vijf 
stops overbelichting niets aan. 



  

Wolfgang Moersch 

De oppervlakte van Kentmere Art papier heeft het zelfde uitzicht van grofkorrelig Aquarel 
papier. Dit laat zich hier moeilijk zien, men moet het papier werkelijk in de hand houden om 
de structuur te bewonderen. 

Voor een paar jaar bracht Forma het Formatone, op de markt en in meerdere oppervlaktes en 
op verschillende dragers. Het was verbasend dat Forma dit waagde, ook zo onverstaanbaar 
was het besluit deze papieren uit productie te nemen. Op een dankbare manier heeft Mirko 
Böddecker zich ingezet om het papier op glanzende oppervlakte te blijven leveren. 

Van de grootte drie moet de Analoge gemeenschap in de toekomst niet te veel meer 
verwachten. De markt is sterk in gekrompen, zo dat investeringen en ontwikkelen van nieuwe 
producten zich niet meer loont. Voor een betreur ik nog immer dat is Kodak Ektalure. Ik hoop 
dat de controle man met de rode stift in de hel brand. 

 



 

A.S.C. 
Kodak Ektalure 

Sterling Lith wordt spijtig genoeg niet meer geproduceerd. Zeer jammer! Ergerlijk is het dat mooie papieren 
meestal zonder veel tam- tam in het en piëteitloos verdwijnen. Een kleine oproep op deze plaats lijkt me gewenst. 



 

M.Stalter 
Sterling Lith  

Enige lith papieren Dankten hun zeer goede eigenschappen aan een Cadmium houdende Emulsie. Daar help na 
jammeren niet meer, de tijden zijn veranderd ( tot het geluk van het milieu) en is dit onherroepelijk voorbij. 
Kentmere Kentona is nog altijd een goed papier, maar zijn vroegere rode blos toon is met de cadmiumvrije 
Emulsie niet meer te bereiken. 

 



 
A.S.C. 

Kentmere Kentona oude Emulsie 
 
We gaan terug naar de papieren, Welke vandaag nog op de markt te vinden zijn. Er worden 
noch enige merken aangeboden, bij de welke identieke of bijna identieke Emulsies zowel op 
Barit als op PE gegoten worden. Het onderscheid is zo gering, dat hier op niet verder moet op 
ingegaan worden. Wat zich bei alle merken wel voordoet in meerdere of mindere mate is een 
sterkere kleur op PE papier als het gedroogd is. Dit zou zijn oorzaak kunnen hebben dat bij 
verzegelde Emulsies zoals PE de zilverkorrels tijdens de droging sterker gecomprimeerd 
worden dan bij open Emulsies zoals Barit oppervlaktes. 
 
Het is goed mogelijk de waarden van verdunning, belichting en ontwikkeltijden van PE toe te 
passen op Barit en visa versa altijd van het zelfde merk. Natuurlijk zal er altijd een klein 
onderscheid zijn, daar er altijd ook een kleine afwijking kan zijn bij het gieten van de 
verscheidgelijke Emulsies. 

 
 



 

Götz Pilarczyk 
Select VC Baryt  

Naast het Select Sepia VC zijn er enige merken die beide dragers in hun aanbot hebben: Forte 
u.Classic Poly warmtoon, Agfa MCC/MCP, Manco EPO R en Lith PE, Formatone MG. 
 
Voor zeer kleurige resultaten met een rode gele lichte tonen en groenzwarte schaduwen is 
Formatone de eerste keuze. Het in de hand houden van het papier bij het verwerken is 
volledig probleemloos, dat al bei korte ontwikkeltijden kleurontwikkelt. 

 



 
 

Fomatone MG 131 
SE5 LITH 1+30 15ml A + 15ml B + 900ml Water 

Belichting +2,5 stoppen 
ontwikkeltijd 8,5 Minuten  

Bij noch sterkere verdunning en van zelfsprekend langere ontwikkeltijd is hier ook meer kleur 
te verwachten. Daar dit al ter sprake kwam in het select voorbeeld, wil ik hier een andere 
mogelijkheid tonen. Nu komen weer de adetiven in het spel en er worden twee 
onderscheidenlijke ontwikkelaars gebruikt. Deze twee bad’s ontwikkeling heeft als voorbeeld, 
na elkaar negatieven van verschillend contrast omvang te kunnen printen zonder de 
verdunning te moeten veranderen. Een ontwikkelaar wordt sterk verdund of zijn eigen schap 
met enkele adetiven veranderd, de tweede ontwikkelaar wordt sterker aangezet om snel en 
toegrijpend te kunnen zwarten. 



 

 

Fomatone MG 131 
Belichting +3 stoppen 

Eerste ontwikkelaar 1+30 - 15ml A + 15ml B + 900ml Water +5ml C + 5ml D 
7 Minuten 

Tweede ontwikkelaar: 1+15 - 20ml A +20ml B + 600ml Water 
1 Minuut  

  

 

 
LITH- TECHNIEK- LES: 3 Koud Neutraal Toning Papieren 
Oriental New Seagull – De klasieker onder de lith papieren 
 
Het Oriental typische het cremig beige beeld toon verandert zeer weinig bij de verschillende 
ontwikkelaarverdunningen. Allen maakt het papier een uitzondering in de schaduwen 
diversensering, zelfs in de “ lith schaduwen” is een zone scheiding van zones uitvoerbaar. 
 
Aan geraden werkverdunningen. 
Easylith A+B+Water 1+1+20 tot1+1+40 



Masterlith A+B+Water 1+1+20 tot1+1+40 
Starter D na behoefte(0-30ml/liter) 
Lith C Zal eveneens in geringe mate toe voegen voor het regenereren. 

 

Götz Pilarczyk 
Een Print uit een Lithworkshop in Hürth: · 

Oriental G2 Masterlith 1+15 (25A+25B+750Water+10D) 7:30 min  

Oriental-liths laten zich goed selien en goud tonen. Hier een voorbeeld van een sterke 
seleniumtoner, verdere toningen vindt u onder het hoofdstuk tonen 



 

Kerstin Stelter 

Kodak seleniumtoner 1+10 4 minuten 

Fomabrom en Wephota Briljant 

Deze papieren worden hier nog geleverd, terwijl het in de toekomst niet zeker is dat ze nog 
geleverd kunnen worden. Hun toon is geelachtig in de schaduwen Groenachtig zwart; toning 
is niet bedingt nootzakelijk, wisselwaar laat zich de maximum zwarting enorm opvoeren door 
selien tonen. Door verschillende verdunningen toning’s tijden te gebruiken laat zich 
roodachtig gele tot magenta gekleurde beeld tonen opbouwen. 



 

Gerd Münz 
Fomabrom 

MasterLith 1+15 (25A+25B+750Water+20D) 8:30 min 
niet getoond  



 

A.S.C 

Wephota Barit Briljant  

Master lith 1+20(25A+25B+1000ml water+20D) 9:30 minuten 

LP seleniumtoner 1+20 6 minuten 

 

Maco en Classic Art 

Deze papieren laten zich uitzonderlijk goed lithen en tonen. Hun Emulsie heeft een 
zeer hoge Bromzilver gehalte. Wat resulteert tot een geaccentueerde korrel in de 
donkere midden tonen. De beeldtoon is variabel geelachtig tot roodachtig, of diepbruin 
door de belichting en ontwikkelaarvariatie instelbaar. 

 



Wordt de korrel als te scherp bevonden, of bij het optreden van peperkorrel kan sulfit 
(Masterset Lith C) bijvoegen. Bij het aanwenden van gebruiklare (Easylith) help in dit 
geval een licht surplus van de B oplossing. 

 

Helga Pisters 

MasterLith 1+20 (25A+25B+1000 Water+ 10C+25 D) 12 Minuten 

LP seleniumtoner 1+20 6 Minuten 



 

Patrik Budenz 

Maco RF Easylith 1+30(15A+20B+1050 Water  

 



 

Zelfde als voorheen maar daarna Carbon toning 

1+10 3 Minuten 

 

 

 

Gerd Münz 

Maco MasterLith 1+15(30A+30B+900 Water+20D) 8 minuten 

LP seleniumtoner 1+103 minuten 

Classic Vario  

Een koudetoon variabel contrast papier met hoog Bromzilver gehalte, Lith met scherpe 
korrel en gedempte kleur, maar laat zich toch in mooie kleuren omtonen. 



 

Helga Pisters 

MasterLith 1+30 (15A+15B+900 Water+8 D) 12 minuten 

Niet getoond 

 

Zelfde seleniumtoner + Zwavel toning 



 

Zelfde seleniumtoner + Zwavel toning + Goud toning 

De volgende voorbeelden tonen de werking van verscheidene verhoudingen 
A+B(Easylith) bij gelijke verdunning met Water aan der hand van Classic Vario 
papier. De werking laat zich analoog op andere papieren over brengen. 



 

10A+20B+500 Water  

De print toont zacht zonder diep zwart 



 

20A+10B +500Water  

De print wordt contrast rijker, Gekleurder in de lichten en korrel rijker in de schaduwen  



 

15A+15B+500 Water 

Carbon toning 1+10 4 minuten 

Forte Polygrade en Classic Arts Poly koud toon 

Koud toon Emulsies lithen alleen bij heel lange ontwikkeltijden, maar dan met een 
zeer speciale toon. Een lith papier voor Masochisten. 



 

Christa Lachenmaier 

MasterLith 1+15 30 minuten 

 

Lith techniek- Les 4: Warm toning Papieren  
 
De warme toning papieren welke lith bekwaam zijn reageren sterk op verschillende 
verhoudingen van de lith ontwikkelaar, zodat zich met een aantal verschillend resultaten te 
bereiken zijn. 
Mijn eerste liht prints maakte ik, Gelijk alle lithantigasten in de vroege tijd van de lithterij met 
lithontwikkelaar van Fotospeed op het onvergelijkbaar Sterling Lith papier. Opzoek naar 
prijswaardiger alternatieven stootte ik op de toenmaals juist verschenen Agfa MCC en begon 
met eigen - lithrecepten te proberen. Aan de MCC emulsie werd in de loop der jaren dikwijls 
wat veranderd. Lange tijd ging het niet meer daar door ingelagerde  
 Ontwikkelstoffen geen lithen meer mogelijk was, nu functioneert het proces weer dit al 2 a 3 
jaar. 
 
Als het duidelijk werd dat het criterium voor "lith bekwaam" het ontbreken van ingelagerde 
ontwikkelstoffen is, was er een hele gamma van liht bekwame en prijs gunstige, uitstekende 



papieren ter beschikking. Al deze papieren boden het verdere voordeel dat ze, het 
technologies vereiste (hogere) zilver gehalte.  
 
Papieren van Orwo, Foma en Forte en even zo de het Engelse Kentmere papieren en Kodak 
Ektalure werden een alternatief voor Sterling en Oriental. Enige nieuwe merken zijn er 
bijgekomen, en andere zijn spijtig genoeg van de markt verdwenen. 
 
Agfa MCC 

 
Jos Mariën 
Agfa MCC 

 
Moersch Select Sepia, Select Shedlight en Select Ivory 
 
Het Select Sepia VC Breng zelf zonder toning een hoge kleurring De lichte tonen zijn over de 
licht hoeveelheid instelbaar van geel tot roodbruin. Hoe meer tijd de print bekomt voor 
lithzwart optreedt, zoveel temeer de toon het roder wordt. Onder de 5 minuten ontwikkeltijd is 
met een gele toon rekening te houden, bij 7-8 Minuten wordt de print al kleurrijker, bij meer 
dan 10minuten komt de rode toon daar, als de ontwikkeltijd uitgebreid moet 
worden(verlengend). Dan moet de ontwikkelaar sterker verdund worden, of bij Master Lith 
met starter D vertragen. Daarbij moet men bedenken dat bij de beide voorgaande manieren, 
ergens een punt bereikt wordt waar geen maximale zwarting meer te bereiken is. 



 
Markus Pfeffer  
Select Sepia VC 

 
Het Select Shedlight onderscheid zich in resultaat niet veel van VC papier. Door het hogere 
zilver gehalte verschijnen de schaduwen wat dieper. Seleniumtoner en goud toningen 
veroorzaken een duidelijke toename van de dichte, selenium overwegend in de schaduwen, 
Goud in de hele toonwaarde schakering. 



 
Wolfgang Moersch 

Select Shedlight 
 
Zachtere Lith prints met hogere dekking in de lichte, om toe lopende schaduwpartijen te 
vermijden, wordt het ontwikkelen bij het optreden van het Lith effect gestopt. Een met zeer 
korte toning met 15seconde in selenium 1+4 verdiept alleen de schaduwen waarbij de toon 
zich duidelijk Afzet. 



 
A.S.C. 

Select Shedlight 
Liht print met zuiver beeld wit door korte belichting. Seleniumtoner1+20 3 Minuten 

 



 
 

A.S.C. 
Select Ivory 

Ook deze print werd in Selenium getoond, verdunning 1+4 2 minuten! In deze (1+4) lange 
toning tijd werden de middel tonen bereikt. 

 
Kentmere Kentona en Art Classic 
 
De duidelijke andere Kentona kleur werd bij het cadmium vrije Emulsie werd reeds 
aangehaald in les 2. De lichte tonen zijn geler, de schaduwen worden uitgesproken groen met 
een tendens tot korrelopbouw in de overgangen naar de midden tonen. Word een pregnante 
korrel gewenst dan is de ontwikkelaar een licht surplus van A oplossing in te stellen. Voor 
Korrel onderdrukking kan bij de MASTERSET het Adetiv C gebruikt worden, bij 
EASYLITH kan een weinig B oplossing toe gevoegd worden. Het in natten toestand koel gele 
toon wordt na het drogen een beetje warmer. Nog altijd is Kentona een erg interessante Lith 
papier. Het reageert uiterst snel op toningen derhalve moeten de toner oplossingen bij de 
eerste verzoeken sterk verdund worden. Toning’s voorbeelden worden in de volgende les 
voorgesteld. 



 
Wolfgang Moersch 
Kentmere Kentona 

 
Het Art Classic van Kentmere geeft ook een weinig minder roodachtig dan vroeger,maar er 
een lichte selenium toning is reeds genoeg om de toon in warmrood of bij langere toning in 
een koele magenta toon om te zetten. Een verdere mogelijkheid voor lichtende rode tonen te 
verkrijgen bied het adetiv F of de polychrome-Techniek met een Ammoniakalische tweede 
ontwikkelaar (Zie PDF Farbe fûr Schwarzweis) 

 



 
 

Rolf H. Funke 
Kentmere Art Classic met selenium toning 

 
FORMATONE 
 
Het Fomatone werd reeds voorgesteld, hier een voorbeeld van een rode toon zonder verdere 
toning. De beeldtoon bouwt zich op bij een sterke overbelichting en een hogere dosering van 
het remmende adetiv D reeds bij een ontwikkeltijd onder de 10 minuten. 

 





  
 

Wolfgang Moersch 
Formatone 

 
Forte Polywarmtoon, Bergger Prestige, Classic Polywarmtoon 
 
Eén voor één verschillen deze merken niet veel van elkaar wat betreft hun  
Bekwaamheid om tot lithten. De lichte kleuren zijn ongeveer het zelfde, meestal roodachtig-
geel en in de schaduwen groen of bruinzwart. De grenzen tussen lithzwart en middentonen 
begrenst, de overgangen tussen lichte en schaduwen verschijnen dikwijls groenachtig, 
bijzonder bij sterk verdunde ontwikkellaar. Voor het voortbrengen van diepzwarte schaduwen 
volstaat een korte toning in zware seleniumtoner met goede gevolgen 



 
A.S.C. 

Forte Polywarmtoon 
 



 
 

Frank Peigemann 
Bergger Prestige 

 



 
 

 
Gerd Münz  

Classic Polywarmtoon  
 
 

Lith-techniek- Les 5: Toning van lith prints 
 
Gekleurde lith prints laten zich in de regel noch intensiever kleuren omtonen. Meervoudige 
toningen van lith en Polychrome beelden werken noch opvallend Als zulke van 
Conventionele prints, Daar toonwaarden groepen zuiver gescheiden kunnen worden. Daarbij 
natuurlijk ook de volgorde van de toningen een rol. Wegens het veelvoud van mogelijkheden 
zal hier alleen een groot overzicht gegeven worden. 
Beginnen we met een eenbad’s toning met Seleniumtoner, Bij sterk verdunde toner (1+100 of 
meer) worden ook de lichte bereikt voor de maximale zwarting in de schaduwen af neemt. 
 



 
Frank Peigemann 
Bergger Prestige 

Doorgetoond 
 

Moet allen het diepste zwart versterkt worden, of ontgroend worden dan is een met sterkere 
toner ( 1+5 of 1+20)tussen 15 tot 20 seconden te tonen. 
 



 
 

Gerd Münz 
Fomabrom 

Selenium 1+15 60seconden 
 

De lichte tonen moeten niet veranderd worden, alleen de schaduwen moeten versterkt worden.  
 



 
 

Wolfgang Moersch 
Select Sepia VC 

 
Hier werd alleen 20seconden bij 1+5 getoond, Daarbij slaagt de groenzwarte schaduwtoon om 
in Magenta, de midden tonen bekomen een lik blauw, de lichte blijven onveranderd. 
 



 
 

Rolf H Funke 
Fomatone 

 
Een korte Selenium toning verschuift de groene schaduwtoon direct naar de richting Magenta, 
De zwarting neemt zeer duidelijk toe. 
 



 
 

Christian Schicker 
Select Sepia 

Polychrome print met sterke Selenium toning 
 

De in polychrome( twee bad’s lith + Ammoniakalise Glyzenen ontwikkelaar, opgeroepen 
beelden rukken het seleen regelrecht uit de toner. Alle kleurnuances zijn mogelijk, beslissend 
is de toning’s tijd. 

 



 
 

Frank Peinemann 
Fortezo Museum 

Selenium + zwavel toning 
 

Zuivere  zwavel toningen de voorheen gebleekte lichte meestal zonder verandering van toon 
terug. Anders werkt de combinatie selenium met zwavel. 
 



 
 

Frank Stölben 
Select Shedlight 

Sterke Selenium en zwakke kopper toning 
 

Het tweede stopbad had ook kunnen gelaten worden, maar de lik kopper toning leek me toch 
goed te doen. 
 



 
 
 

Mattias Staller 
Agfa MCC 

Beken, en Carbon toner 
 

Sterker nog dan Selenium toner werkt men Carbon toner, hij is daar door in de meeste 
gevallen in een grotere verdunning in te zetten. Hier werden de lichte aangebleekt en daarna 
met 1+20 30seconde carbon getoond. 
 



 
 

Wolfgang Moersch 
Select Sepia VC 

 
Een heel andere werking had deze toning op Select Sepia. Sepia twee bad’s ontwikkeling 
1.Lith 1+8 60 A+40B+10D+ 800ml Water 
2.VGT 10A+2B+20C 1000ml Water 
Hoge lichten aangebleekt en Carbon getoond. 
 

 
Die werking van de Carbon toner laat zich goed zien door het directe vergelijk met een 
ongetoond beeld. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
A.S.C. 

Select Sepia 
Links pure Lith: Rechts Carbon toning 1+10 een minuut 

 



 A.S.C. 
Fomatone 

Links pure Lith: Rechts Carbon toning 1+40 30seconden 
 

 
 

Wolfgang Moersch 
Kentmere Kentona 

Schaduwen selenium, lichte Goud getoond 
 

Ketona-lith’s reageren prachtig op alle mogelijke toners. Dit gaat meestal zeer snel en 
ingrijpend, Moet het proces trager verlopen om de toning voortgang beter te kunnen 
beoordelen dan zijn de oplossingen zo hoog mogelijk te verdunnen. Hier een voorbeeld van 
een split toning eerst werd de schaduwen in selenium vol door getoond, na een zeer goede 
spoeling in water kunnen de lichte in Tetenal goud toner blauw getoond worden. 
 
 
Verdere toningen volgen noch. 
 
Lith- Techniek: Fouten en het verhelpen Deel: 6 
 
 

Fout Oorzaak Remedie 



Onderbelichting Belichting verlengen 
Ontwikkelaar verdunnen 

Negatief te hart Belichting verlengen + Twee 
bad's ontwikkeling 

Kontrast te hoog geen kleur 
  
(zie Beeld 1) 

Negatief veel te hart 
Papier voorbelichten, geval  
nodig langer ontwikkelen 
 

Fletse Lichte bij verzadigde 
zwarten Onderbelichting Belichting verlengen 

Te veel Sulfiet Sulfiet verminderen 

Te kort ontwikkeld vanwege 
Overbelichting 

korter belichten of Bromide bij 
voegen 

Ongeschikte Ontwikkelaars aanzet  Papiertabellen opvolgen, zie ook 
fijne afstemming 

Uitgeputte ontwikkelaar regenereren of verse 
ontwikkelaar 

Geen verzadigde zwarten 

enige Warmtoon emulsies "lithen" 
Bruin zwart Selen toning sterk en kort 

Print te zwart Lith band te 
breed Over ontwikkeld Vroeger er uit, of Bromide bij 

voegen 

Doka-Licht te hel/ ongeschikt 
spectraal bereik 

Ingeval van niets te veranderen, 
Bromide Toe voegen 

Beeld rand gesleuërd 

Bromide gehalte voor het verwende 
Papier te gering 

Papiertabellen opvolgen en 
Bromide toe voegen 

Black Dods sporadisch zwarte 
punten, van  verschillende 
Grote,ook aan de Beeld rand 
meestal   na de  3.-5. Print 

 overkomt alle Papieren met hoge 
Lith vermogen, verbonden met hoog 
verdunden Ontwikkelaar zonder 
regenereren, sterk uitgesproken bij 
Maco Expo R 

rijker aanzetten, Sulfiet 
hoeveelheid duidelijk verhogen, 
na iedere Print met frisse 
Arbeid’s oplossing of met Sulfiet 
regenereren 

kleine zwarte Punten in de 
Lichten Peper korrel Sulfietgehalte verhogen 

Vlekken 
en patroon onregelmatige 
zwarting in Lichten en Midden 
tonen 

Chaotisch infectieuze Ontwikkeling 
kan optreden bij Uitgeputte 
ontwikkelaar met hoog Semichinon 
gehalte 

Niet aan Ontwikkelaar sparen, 
Papier en tijd zijn duurder, bij 
gevoelige Papieren regelmatig 
regenereren, zie houdbaarheid 
en. capaciteit 



Onregelmatige zwarte vlekken 
(zie  Beeld 2 en zie  Beeld 3) 

Laag onbewegelijk op Schaalbodem 
gelegen of bij de laag naar boven: 
Print Boven gedreven te hebben en 
Kort gedeeltelijk "niet in de 
ontwikkelaar " 

Ontwikkellaars hoeveelheid 
reduceren om oprijzen, te 
vermijden in ieder geval zeker 
bestendig bewegen 

heldere vlekken met 
onscherpe Rand in het 
Doorzicht transparant 

ontoereikende Harding van de Baryt 
laag, bij lange Verarbeidings tijden 
chem. letsel der Barittage laag van 
de Rugzijde uitgaande 

bij getroffen  Papieren of 
sporadische Papieremulsies 
Ontwikkeltijd verkorten bij  
sterkere aanzet (+B-oplossing) 

Beeld tint in de heldere tonen 
onbevredigend 
(zie Beeld 1) 

Te weinig Licht of niet geëigend 
Papier 

Voor een kleuringrijker Papier 
wisselen of meer Licht 
verbonden met meer Bromide 

De volgende voorbeelden zullen de hier boven aan gehaalde fouten tot 
voorbeeld Dienen. De lijst wordt regelmatig vernieuwd. 

Beeld 1: te hoog kontrast geen kleur 

Oorzaak veel te kort belicht. 

 

Beeld 2: meer of minder grote donkere vlekken.  

Oorzaak: de print werd niet genoeg bewogen, in de schaal was te weinig ontwikkelaar, de 
print heeft zich omhoog gebogen zodra de oppervlakte gedeeltelijk droog komt te liggen, zet 
zich door de oxidatie aan deze plaats direct  



 

Beeld 3: Meer of minder grote donkere vlekken. 

Eens snel tussen door een verdere belichting maken en het is al gebeurd, twee  kleine deeltjes 
komen boven, nog is er precies nog niets gebeurd, maar tegen het einde van de ontwikkeling 
komen de kringen waar het papier boven kwam 

 



 
Adetiv Lith F Deel:7  
 
Van af de laatste Cadmiumhoudende papieren van de markt verdwenen zijn, laten intensieve 
rode tonen niet meer ontwikkelen De beeld tonen van cadmium vrije Emulsies zijn duidelijker 
geler geworden. Alleen met zeer sterk verdunde en daarmede ook onstabiele ontwikkelaar en 
ontwikkel tijden van meer dan 15 minuten kan men de vurige tonen van de oude Emulsies 
benaderen. Reproduceren zijn deze tonen bijna niet, ieder print ziet er anders uit. Bijzonder 
frustrerend is dat voor de “oude hazen” van de lithterij, welke het geluk hadden met 
bijvoorbeeld met het oude Kentona te hebben gewerkt 
Met het Adetiv F bij de ontwikkelaar laten zich rode beelden ontwikkelen. 
Bij geringe toegaven veranderd alleen de beeldtoon, wordt daar tegen een deel van de A 
oplossing door de zelfde hoeveelheid Adetiv F vervangen, Veranderd ook de gradatiecurve. 
Wordt meer dan 40ù A tegen F uitgewisseld dan wordt de gradatiecurve rechtlijniger en is het 
lith effect kanniet plaats vinden. Dit zou een gekleurde print met volle middentonen geven. 
 
 
Conventionele print op 
Select PE 

 
 
Lith Print 
 

 
 



 
Bij deze lith-print Werd 25% A tegen F 

verwisseld  
De graduatiecurve van deze lith-print  komt 
reeds zeer in de van normale prints nabij.  
Enkel het partieelcontrast van de lichte 
zones is hoger en de schaduwen brengen 
nog de lith typise zwarten op 

 
 
 
 Voor bestellingen Papier En Chemicaliën een Adres Online:  
 
http://www.moersch-photochemie.de/  

Geschreven door Wolfgang Moersch  en vertaald door Jos Mariën 
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