HP:n PVC-vapaa tapetti
HP:n PVC-muoviton tapetti tuottaa vaikuttavia
seinätulosteita, jotka rajaavat upeasti sisätiloja.
Tämä helppokäyttöinen, hajuton ja helposti
irrotettava seinäpaperi on FSC®-[1] ja
GREENGUARD Children & Schools®[2] -hyväksytty
ja sillä on HP:n takuu3

Keskisuurille ja suurille tulostuspalvelujentarjoajille, jotka aikovat laajentaa valikoimaansa hajuttomilla
PVC-muovit korvaavilla materiaaleilla, jotka sopivat seinätulosteiksi ja luovaan suunnitteluun.

Erotu kilpailijoista ympäristötodistuksilla

● Tarjoa rohkeita, hajuttomia seinäkoristeita
● Ympäristötodistusten ja vastuullisten lähteiden
ansiosta voit tarjota asiakkaillesi myös
mielenrauhaa
● Auta asiakkaita saamaan tunnustusta
ympäristöasioissa
● Tuota laadukkaita, tasalaatuisia tulosteita tälle
monipuoliselle paperille
● HP:n PVC-muoviton tapetti sopii yhteen HP:n
lateksimusteiden ja UV-kestövien musteiden
kanssa
● Tapetti on suunniteltu yhdessä tulostimen
kanssa, joten saat tulosteesi vaivattomasti ja
varmasti.
Tulostus, asennus ja poisto käyvät helposti

● Pidä yrityksesi tuottavuus korkealla ja tarjoa
asiakkaille helppokäyttöinen ratkaisu
● Tapetointi ja tapetin irrottaminen hoituvat
pelkällä vedellä
● HP:n PVC-muoviton tapetti tarjoaa tarkan
tulostusjäljen ja tasalaatuisen levittyvyyden
tapetointivaiheessa
● Paperi on suunniteltu tarkoin kohdistettuja kuvia
varten kerrasta toiseen
● Voit luottaa siihen, että HP:n PVC-muoviton
tapetti kestää tavallisissa sisätilaolosuhteissa
● Tapetin pysyvyys vastaa tehtävän vaatimuksia.

1Tavaramerkin lisenssikoodi FSC-C017543

2HP:n PVC-muovittomalla tapetilla ja HP:n lateksimusteilla on GREENGUARD Children & Schools® -sertifiointi
Katso http://www.greenguard.org

3HP:n PVC-muoviton tapetti voidaan irrottaa seinästä helposti

Liisterijäänteet voidaan helposti puhdistaa veden ja sienen avulla
Takuurajoitukset ovat voimassa
HP:n PVC‑muovittoman tapetin takuulausekkeen voi lukea osoitteessa http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Auta asiakkaitasi rajaamaan sisätilojaan upeilla
tulosteilla.

● Auta asiakkaitasi jakamaan sisätiloja kauan
kestävillä, luovilla seinätulosteilla
● HP:n PVC-muoviton tapetti on HP:n
kilpailukykyinen digitaaliratkaisu kasvavalle
seinätulostesektorille
● Saat eloisat värit, teräväpiirtoiset yksityiskohdat
ja erittäin tasaisen pinnan käyttämällä tätä
paperia, joka saa seinätulosteet herättämään
huomiota läheltäkin katsottuna.

HP:n PVC-vapaa tapetti

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Tarratausta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Palonestoaine
Vedenkestävyys
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

175 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
7 mm/178 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan
94 % TAPPI T-425 testausmenetelmän mukaan
83 % ISO 2470 -testausmenetelmän mukaan
85 ISO 11475 -testausmenetelmän mukaan
Ei
Matta
Veteen reagoiva seinäpaperiliisteri
15–30 °C
15–80 prosentin suhteellinen kosteus
Luokka A
Kyllä
Ei saatavana
1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
15–30 °C
15–80 prosentin suhteellinen kosteus
Yhdysvaltalainen tuote
Tuotenumerot
Rullakoot
CH098B
1 067 mm x 30,5 m
CH003B
1 372 mm x 30,5 m
CH103A
1 372 mm x 91,4 m

Takuu

HP:lla on valikoima itsekiinnittyviä materiaaleja, joiden takuu takaa, että tuote on vapaa lopulliseen tulosteeseen vaikuttavista materiaali- ja
pintavioista ja vastaa HP:n julkaisemia teknisiä tietoja. Nämä takuut kattavat myös olennaiset ominaisuudet, kuten kuvankestävyys ja helppo
irrotus määrätyistä pinnoista. (HP:n PVC:tön tapetti voidaan irrottaa helposti seinästä. Liimausjäänteet voidaan helposti puhdistaa veden ja
sienen avulla.) Takuulla on joitakin rajoituksia. Täydelliset takuulausekkeet löydät osoitteesta http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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