HP PVC-frit tapet
HP PVC-frit tapet frembringer imponerende
vægdekorationer, som dristigt definerer
indendørsområder. Dette lugtfri tapet, der er nemt
at fjerne, er FSC®1 and GREENGUARD Children &
Schools®-certificeret2 og leveres med HP-garanti3

Ideelt til mellemstore og store printserviceleverandører, der ønsker at udvide mulighederne med et lugtfrit
alternativ til PVC til vægdekorationer og kreative designs.

Skil dig ud med miljømæssige certificeringer

● Tilbyd flotte lugtfri vægdekorationer mv
● – med miljømæssige certificeringer og
ansvarlig drift
● Hjælp dine kunder med at blive anerkendt for
miljømæssige tiltag
● Fremstil ensartede kvalitetsresultater på dette
alsidige papir
● HP PVC-frit tapet kan bruges med HP Latex og
UV-curable blæk, og er designet sammen med
printeren, så der fås pålidelig og problemfri
print.
Nemt at printe, installere og fjerne

● Bevar en høj produktivitet i trykkeriet, og tilbyd
kunderne en nem løsning
● Dette tapet sættes op og tages ned med vand
● HP PVC-frit tapet giver nøjagtig
printregistrering, ensartet udvidelse ved brug
og er designet til nøjagtigt justeret grafik
● Du kan roligt stole på, at vægdekorationer, der
er fremstillet med HP PVC-frit tapet, bliver ved
med at se godt ud under normale
indendørsforhold
● Dette tapets målstabilitet er helt i top.

1Varemærkelicenskode FSC-C017543

2HP PVC-frit tapet printet med HP Latex-blæk er GREENGUARD Children & Schools Certified®
Se http://www.greenguard.org

3HP PVC-frit tapet kan nemt nedtages igen

Resterende lim kan nemt fjernes med vand og svamp
Der gælder visse garantibegrænsninger
Se garantierklæringen for HP PVC-frit tapet på http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Hjælp dine kunder med dristigt at definere
indendørsområder

● Hjælp dine kunder med at definere
indendørsområder med holdbare og kreative
vægdekorationer
● HP PVC-frit tapet er den konkurrencedygtige
digitale løsning fra HP, der er designet til
kommende applikationer af vægdekorationer
● Med dette papir får du flotte farver, tydelige
detaljer samt flot finish, så du kan fremstille
vægdekorationer, der er lige så flotte tæt på.

HP PVC-frit tapet

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Selvklæbende bagside
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Flammehæmmer
Vandbestandighed
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

175 g/m² iht. testmetoden ISO 536
7 mil/178 mikrometer iht. testmetoden ISO 534
94% ifølge TAPPI T-425 testmetoden
83% ifølge testmetoden ISO 2470
85 iht. testmetoden ISO 11475
Nej
Mat
Vandbaseret tapetklister
15 til 30°C
15% til 80% relativ luftfugtighed
Klasse A
Ja
Ikke relevant
1 år, uåbnet i original emballage
15 til 30°C
15% til 80% relativ luftfugtighed
Fremstillet i USA
Produktnumre
CH098B
CH003B
CH103A

Garanti

HP tilbyder et stort udvalg af selvklæbende materialer, der er garanteret frit for materialefejl, overfladefejl og defekter, som vil påvirke den
endelige brug af trykket, og opfylder HP's publicerede specifikationer. Disse garantier dækker også nøglekarakteristika, f.eks. holdbarhed og
nem fjernelse fra nærmere angivne overflader. (HP PVC-frit tapet kan nemt nedtages igen) Resterende lim kan nemt fjernes med vand og svamp)
Der gælder visse garantibegrænsninger. Garantierklæringen findes på: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Valsestørrelser
1067 mm x 30,5 m
1372 mm x 30,5 m
1372 mm x 91,4 m

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og
services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

4AA0-4666DAE, Oktober 2011

UPC-koder
886111126217
886111126200
886111125623

