HP PVC-fritt veggpapir
HP PVC-fritt veggpapir produserer imponerende
veggplakater som tydelig definerer områder
innendørs. Denne brukervennlige, luktfrie og
avtakbare tapeten er FSC®1- og GREENGUARD
Children & Schools®2-sertifisert og leveres med en
HP-garanti3

Ideelt for mellomstore og store leverandører av utskriftstjenester som vil utvide brukstilbudet med et luktfritt
alternativ til PVC for veggplakater og kreative design.

Differensier med miljøsertifiseringer

● Tilby dristige, luktfrie veggdekorasjoner og mer
– og berolige med miljøsertifiseringer og
ansvarlig kildebruk
● Hjelp kundene med å få anerkjennelse for
miljøansvarlighet
● Produser konsistente resultater av høy kvalitet
med dette allsidige papiret
● HP PVC-fri tapet er kompatibel med HP Latexog UV-bestandig blekk, og er laget sammen
med skriveren for å gi pålitelig og problemfri
utskrift.
Enkelt å skrive ut, installere og fjerne

● Oppretthold høy produktivitet i trykkeriet og
tilby kundene en brukervennlig løsning
● Denne tapeten settes opp og tas ned med vann
● HP PVC-fri tapet gir nøyaktig
utskriftsregistrering og enhetlig utvidelse under
bruk, og er laget for å gi riktig justert grafikk,
hver gang
● Du kan stole på at veggplakater som er
produsert med HP PVC-fri tapet vil holde stand
under typiske utstillingsforhold innendørs
● Dimensjonsstabiliteten til denne tapeten holder
mål.

1Varemerke-lisenskode FSC-C017543

2HP Latex-blekkutskrifter på HP-tapet uten PVC er GREENGUARD Children & Schools Certified®
Se http://www.greenguard.org

3HP PVC-fri tapet kan enkelt fjernes fra veggen

Limrester kan enkelt vaskes bort med vann og en svamp
Enkelte garantibegrensninger gjelder, se garantierklæringen for HP PVC‑fri tapet på http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Hjelp kunder med å tydelig definerer områder
innendørs

● Hjelp kunder med å definere områder
innendørs med varige og fargerike
veggplakater
● HP PVC-fritt veggpapir er den
konkurransedyktige, digitale løsningen fra HP
utviklet for økt bruk av veggplakater
● Arbeid med dristige farger, høyt definerte
detaljer og papirets ultra-glatte finish for å
produsere veggplakater som imponerer også
på nært hold.

HP PVC-fritt veggpapir

Produktspesifikasjoner
Vekt
Tykkelse
Gjennomsiktighet
Lysstyrke
Hvithet
Laminering
Finish
Selvklebende bakside
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Flammehemmende middel
Vannfasthet
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

175 g/m² per ISO 536-testmetoden
7 mil/178 mikron per ISO 534-testmetoden
94% per TAPPI T-425-testmetoden
83 % per ISO 2470-testmetoden
85 per ISO 11475-testmetoden
Nei
Matt
Vannaktivert tapetlim
15 til 30 °C
15 til 80 % RF
Klasse A
Ja
Ikke relevant
1 år, uåpnet i originalemballasje
15 til 30 °C
15 til 80 % RF
Produsert i USA
Produktnumre
CH098B
CH003B
CH103A

Garanti

HP tilbyr en rekke selvklebende materialer med garantier om at disse produktene er uten defekter i materiale eller bestrykning som påvirker
bruken av trykket, og som oppfyller HPs publiserte spesifikasjoner. Disse garantiene dekker også nøkkelegenskaper som visningsbestandighet
og enkel fjerning fra bestemte overflater. (HP-tapet uten PVC kan enkelt fjernes fra veggen. Limrester kan enkelt vaskes bort med vann og en
svamp.) Enkelte garantibegrensninger gjelder. Fullstendige garantierklæringer er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

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

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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UPC-koder
886111126217
886111126200
886111125623

