HP PVC-free Wall Paper
HP PVC-free Wall Paper produceert
indrukwekkende muurposters die interieurs een
opvallende uitstraling geven. Dit gemakkelijk aan te
brengen en te verwijderen behang is FSC®1- en
GREENGUARD Children & Schools®2-gecertificeerd
en heeft een HP garantie3.

Ideaal voor middelgrote en grote printserviceproviders die hun applicatie-aanbod willen uitbreiden met een
geurloos alternatief voor pvc bij muurposters en creatieve ontwerpen.

Onderscheid u door milieucertificeringen

● Maak opvallende, geurloze muurposters,
muurbekleding en meer met de waarborg van
milieucertificeringen en verantwoorde
materialen
● Help uw klanten erkenning te krijgen voor hun
milieuprestaties
● Veelzijdig papier dat hoogwaardige,
consistente resultaten produceert
● HP PVC-free Wall Paper is compatibel met HP
latexinkt en UV-curable inkt en is samen met de
printer ontworpen voor betrouwbare,
probleemloze resultaten.
Eenvoudig printen, installeren en verwijderen

● Zorg voor een hoge productiviteit in uw
printshop en biedt uw klanten een gemakkelijk
oplossing
● Dit behang wordt aangebracht – en verwijderd
– met water
● HP PVC-free Wall Paper biedt een accurate
printuitlijning en zet gelijkmatig uit tijdens het
aanbrengen, zodat de afbeeldingen altijd
goed uitgelijnd zijn
● U kunt erop vertrouwen dat met HP PVC-free
Wall Paper geproduceerde muurposters onder
standaard omgevingscondities mooi blijven
● De maatvastheid van dit behang is uitstekend.

1Handelsmerk licentiecode FSC-C017543

2HP PVC-free Wall Paper bedrukt met HP latexinkt is GREENGUARD Children & Schools Certified®
Kijk op http://www.greenguard.org

3HP PVC-free Wall Paper kan gemakkelijk van de muur verwijderd worden

Lijmresten zijn gemakkelijk met water en een spons te verwijderen
Bepaalde garantiebeperkingen gelden, zie de garantieverklaring voor HP PVC free Wall Paper op http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Help klanten hun interieur een opvallende uitstraling te
geven

● Help klanten hun interieur uitstraling te geven
met duurzame, creatieve muurposters
● HP PVC-free Wall Paper is de concurrerende
digitale oplossing van HP voor nieuwe
muurdecoratietoepassingen
● Gebruik dit papier om indrukwekkende
muurposters te produceren, met felle kleuren,
scherpe details en een ultra-gladde finish, die
er ook van dichtbij schitterend uitzien.

HP PVC-free Wall Paper

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Helderheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Zelfklevende rug
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Vlamvertragend
Waterbestendigheid
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

175 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
7 mil/178 micron volgens ISO 534 testmethode
94% volgens TAPPI T-425 testmethode
83% volgens ISO 2470 testmethode
85 volgens ISO 11475 testmethode
Nee
Mat
Behanglijm op waterbasis
15 tot 30 °C
15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Klasse A
Ja
Niet van toepassing
1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
15 tot 30 °C
15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in de V.S.
Productnummers
CH098B
CH003B
CH103A

Garantie

HP levert een reeks zelfklevende media met garanties die waarborgen dat deze producten geen materiaal- en coatingfouten bevatten die het
gebruik van de print nadelig beïnvloeden en dat zij beantwoorden aan de door HP gepubliceerde specificaties. Deze garanties omvatten ook
belangrijke eigenschappen zoals lichtbestendigheid en een gemakkelijke verwijdering van gespecificeerde oppervlakken. (HP PVC-free Wall
Paper kan gemakkelijk van de muur verwijderd worden. Lijmresten zijn gemakkelijk met water en een spons te verwijderen.) Bepaalde
garantiebeperkingen gelden. Complete garantie-informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

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

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten
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UPC-codes
886111126217
886111126200
886111125623

