Tapeta HP bez PVC
Tapeta HP bez obsahu PVC umožňuje tvorbu
působivých nástěnných tapet, které mění ráz
interiérů. Bezzápachové, bezproblémově
odstranitelné tapety umožňující snadnou manipulaci
obdržely certifikaci FSC®1 a GREENGUARD Children
& Schools®2 a vztahuje se na ně záruka HP3.

Ideální pro středně velké až velké poskytovatele tiskových služeb, kteří chtějí rozšířit svoji nabídku o
bezzápachovou alternativu k tvůrčím designům a nástěnným tapetám s příměsí PVC.

Odlište svou firmu díky osvědčením ochrany životního
prostředí

Pomozte zákazníkům výrazně změnit ráz svých
interiérů

● Nabídněte působivé bezzápachové nástěnné
dekorace, tapety a mnohem více – všechny
vaše produkty budou přitom splňovat
požadavky na ochranu životního prostředí a
zodpovědné využití zdrojů

● Pomozte zákazníkům změnit ráz interiérů
pomocí odolné a tvůrčí nástěnné fototapety

● Pomozte svým zákazníkům vybudovat si dobré
jméno na poli ochrany životního prostředí
● Díky tomuto všestrannému papíru budete
neustále produkovat vysoce kvalitní a stálé
výtisky
● Na tapetu HP bez obsahu PVC lze tisknout
latexovými a UV inkousty HP, které byly
navrženy společně s tiskárnou tak, aby zajistily
spolehlivý a bezproblémový tisk.
Snadný tisk, instalace i sejmutí

● Udržte si vysokou produktivitu a nabídněte
zákazníkům snadné řešení
● Tato tapeta se nalepuje i odstraňuje pomocí
vody
● Tapeta HP bez obsahu PVC umožňuje přesnou
registraci tisku a vykazuje rovnoměrné
roztažení během nalepení
● Je tedy ideální pro grafické produkty vyžadující
přesné zarovnání
● Můžete se spolehnout, že nástěnné tapety HP
bez obsahu PVC za běžných podmínek
interiérového vystavení vydrží ve skvělém stavu
● Rozměrová stabilita tapety je pro dané použití
zaručena.

1Licenční kód ochranné známky FSC-C017543

2Tapeta HP bez příměsi PVC potištěná latexovými inkousty HP má certifikaci GREENGUARD Children & Schools Certified®
Viz http://www.greenguard.org

3Tapetu HP bez obsahu PVC lze ze stěny snadno odstranit

Zbytky lepidla lze snadno vyčistit pomocí vody a mycí houby
Záruka je omezená
Přečtěte si prohlášení o záruce poskytované na tapetu HP bez obsahu PVC, které naleznete na adrese http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

● Fototapeta HP bez obsahu PVC je
konkurenceschopné digitální řešení společnosti
HP navržené k vytváření nástěnných aplikací
● Díky tomuto papíru s ultrajemným povrchem,
na který lze tisknout v bohatých barvách a
v jemných detailech, budete vytvářet nástěnné
tapety, které budou působivé i při pohledu
zblízka.

Tapeta HP bez PVC

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Vrstvení
Povrchová úprava
Samolepicí podklad
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Samozhášecí přísada
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

175 g/m² podle testovací normy ISO 536
7 mil./178 mikronů dle testovací metody ISO 534
94 % dle testovací normy TAPPI T-425
83 % dle testovací normy ISO 2470
85 dle testovací normy ISO 11475
Ne.
Matná
Lepidlo tapety aktivovatelné vodou
15 až 30 °C
15 až 80% RH
Třída A
ano
Nepoužívá se
1 rok, v neotevřeném originálním balení
15 až 30 °C
15 až 80% RH
Země původu: USA
Čísla produktů
CH098B
CH003B
CH103A

Záruka

Společnost HP nabízí širokou řadu samolepicích materiálů se zárukou toho, že tyto produkty neobsahují žádné vady materiálu nebo povrchu,
které by ovlivnily koncové použití výtisku, a splňuje specifikace publikované společností HP. Tyto záruky pokrývají také klíčové charakteristiky
výkonu, mezi které patří například stálost a snadné sejmutí z určitých povrchů. (Tapetu HP bez příměsi PVC lze ze stěny snadno odstranit.
Zbytky lepidla lze lehce vyčistit pomocí vody a mycí houby.) Záruka je omezená. Úplné prohlášení o záruce naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Velikosti rolí
1 067 mm x 30,5 m
1 372 mm x 30,5 m
1372 mm x 91,4 m

Kódy UPC
886111126217
886111126200
886111125623

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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