Papier HP PVC-free Wall
Bezwinylowa tapeta HP pozwala wykonywać
efektowne murale, które nadają wyraźny charakter
wnętrzom. Łatwa w użyciu, bezwonna i łatwa w
usuwaniu tapeta uzyskała certyfikat FSC®1 i
GREENGUARD Children & Schools®2, co potwierdza
gwarancja HP3.

Średnie i duże zakłady poligraficzne zainteresowane rozszerzeniem swojej oferty o bezzapachową
alternatywę dla folii winylowych, na potrzeby wykonywania murali i grafiki artystycznej.

Możliwość wyróżnienia się na rynku dzięki
certyfikatom potwierdzającym dbałość o środowisko
naturalne

● Wyraziste, bezwonne dekoracje ścienne,
murale i nie tylko — pewność i niezawodność
dzięki certyfikatom potwierdzającym dbałość o
środowisko i odpowiedzialnemu korzystaniu z
zasobów
● Pozwala klientom na otrzymanie wyróżnienia
za ochronę środowiska
● Elastyczny papier gwarantujący wysokiej
jakości wydruki
● Bezwinylowa tapeta HP, która może być
używana z lateksowymi atramentami HP oraz
atramentami utrwalanymi ultrafioletem, została
zaprojektowana razem z drukarką
● Gwarantuje to niezawodne i bezproblemowe
wydruki.
Łatwe do zainstalowania i wyjęcia

● Gwarancja wysokiej wydajności zakładu
poligraficznego i możliwość zaoferowania
klientom rozwiązania łatwego w obsłudze
● Papier ten jest nakładany i zdejmowany przy
użyciu wody
● Bezwinylowe tapety HP gwarantują dokładne
wydruki, równe rozszerzanie się podczas
nakładania i możliwość precyzyjnego
nałożenia obrazu za każdym razem
● Murale wydrukowane na bezwinylowych
tapetach HP wytrzymają wszystkie typowe
warunki ekspozycji wewnątrz pomieszczeń
● Stabilność wymiarowa tapety jest zgodna z
oczekiwaniami.

1 Kod licencji na znak towarowy: FSC-C017543

2 Bezwinylowa tapeta HP zadrukowana przy użyciu lateksowych atramentów HP uzyskała certyfikat GREENGUARD Children & Schools Certified®
Patrz http://www.greenguard.org

3Bezwinylową tapetę HP można łatwo zdjąć ze ściany

Pozostałą warstwę kleju można łatwo wyczyścić wodą i gąbką
Obowiązują pewne ograniczenia gwarancyjne
Gwarancja na bezwinylową tapetę HP jest dostępna na stronie http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Pomóż swoim klientom nadać wyrazisty charakter
wnętrzom.

● Pomóż swoim klientom nadać charakter
wnętrzom za pomocą trwałych, artystycznych
murali
● Bezwinylowe tapety HP to konkurencyjne
rozwiązanie cyfrowe HP służące do
wykonywania coraz popularniejszych murali
● Intensywne kolory, bogaty poziom szczegółów
i gładkie wykończenie papieru pozwalają
utworzyć murale, które będą doskonale
wyglądać nawet z bliska.

Papier HP PVC-free Wall

Dane techniczne produktu
Waga
Grubość
Nieprzejrzystość
Jasność
Biel
Laminowanie
Wykończenie
Podłoże samoprzylepne
Temperatura pracy
Wilgotność podczas pracy
Środek zmniejszający palność
Wodotrwałość
Czas suszenia
Okres trwałości
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Kraj pochodzenia
Informacje o zamawianiu

175 g/m², wg metody testowej ISO 536
178 mikronów (7 mili) wg metody testowej ISO 534
94% wg metody testowej TAPPI T-425
83% wg metody testowej ISO 2470
85 wg metody testowej ISO 11475
Brak
Matowy
Klej do tapet aktywowany w kontakcie z wodą
Od 15 do 30°C
wilgotność względna 15-80%
Klasa A
Tak
Nie dotyczy
Rok w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu
Od 15 do 30°C
wilgotność względna 15-80%
Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych
Numer produktu
CH098B
CH003B
CH103A

Gwarancja

HP oferuje gamę materiałów samoprzylepnych objętych gwarancją braku wad materiału i powłoki oraz defektów, które wywierałyby wpływ na
użytkowanie, a także gwarancją zgodności parametrów ze specyfikacjami opublikowanymi przez HP. Gwarancja te obejmuje także ważne
parametry użytkowe, takie jak trwałość ekspozycyjna i łatwość usuwania z określonych powierzchni. (Bezwinylową tapetę HP można łatwo
usunąć ze ściany. Pozostałą warstwę kleju można łatwo zmyć wodą i gąbką). Obowiązują pewne ograniczenia gwarancji. Pełny tekst
gwarancji jest dostępny pod adresem http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Wymiary rolki
1067 mm x 30,5 m
1372 mm x 30,5 m
1372 mm x 91,4 m

Kod UPC
886111126217
886111126200
886111125623

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów do wydruków HP w dużym formacie, odwiedź http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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