Papel resistente sem PVC HP
O Papel de Parede sem PVC HP produz murais
impressionantes que definem os espaços interiores
de forma ousada. Este papel de parede fácil de
utilizar, inodoro e removível possui certificação
FSC®1 e GREENGUARD Children & Schools®2 e
garantia HP3.

Ideal para fornecedores de serviços de impressão de média a grande dimensão que procuram expandir as
suas aplicações com uma alternativa inodora ao PVC para murais e designs criativos.

Diferencie-se com certificações ambientais

● Ofereça decorações para parede e murais
ousados e inodoros – proporcione
tranquilidade com as certificações ambientais
e fontes responsáveis
● Ajude os seus clientes a obter reconhecimento
devido ao desempenho ambiental
● Produza resultados consistentes e de elevada
qualidade com este papel versátil
● O Papel de Parede HP sem PVC é compatível
com Tintas de Látex e UV-curable da HP, e foi
concebido em conjunto com a impressora para
proporcionar impressões fiáveis e sem
problemas.

Ajude os seus clientes a defini os espaços interiores
arrojadamente.

● Ajude os seus clientes a definir os espaços
interiores com murais duradouros e criativos
● O Papel de Parede sem PVC HP é a solução
digital competitiva da HP, concebida para
aplicações murais emergentes
● Trabalhe com as cores intensas, com os
detalhes de alta definição e com o
acabamento extremamente suave deste papel
para produzir murais impressionantes, mesmo
quando vistos de perto.

Fácil de imprimir, instalar e remover

● Mantenha a produtividade da sua tipografia
elevada e ofereça aos seus clientes uma
solução fácil de utilizar
● Este papel de parede é aplicado e removido
com água
● O Papel de Parede HP sem PVC proporciona
um registo de impressão preciso e expansão
uniforme durante a aplicação e foi concebido
para correctamente gráficos alinhados, sempre
● Acredite que os murais produzidos com este
Papel de Parede HP sem PVC irão durar mais
tempo quando sujeitos a condições de
apresentação no interior típicas
● A estabilidade de dimensões deste papel de
parede está à altura da tarefa.

1Código de licença de marca registada FSC-C017543

2O Papel de Parede HP sem PVC impresso com Tintas de Látex HP possui certificação GREENGUARD Children & Schools Certified®
Consulte http://www.greenguard.org

3O Papel de Parede HP sem PVC pode ser facilmente retirado da parede

O adesivo residual pode ser facilmente removido com água e uma esponja
Aplicam-se algumas limitações de garantia; consulte a garantia relativa ao Papel de Parede HP sem PVC em http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Papel resistente sem PVC HP

Especificações do produto
Peso
Espessura
Opacidade
Luminosidade
Brancura
Laminação
Acabamento
Protecção adesiva
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Retardador de chama
Estabilidade na Exposição à Água
Tempo de Secagem
Período de Armazenagem
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento
País de origem
Informações para encomendas

175 g/m², conforme o método de teste ISO 536
7 mil/178 microns, conforme o Método de Teste ISO 534
94%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425
83% com o Método de Teste ISO 2470
85, conforme o método de teste ISO 11475
Não
Mate
Pasta de papel de parede preparada por água
15 a 30 °C
15 a 80% HR
Classe A
Sim
Não aplicável
1 ano, por abrir na embalagem original
15 a 30 °C
15 a 80% HR
Produzido nos EUA
Números de Produtos
Tamanhos dos rolos
CH098B
1067 mm x 30,5 m
CH003B
1372 mm x 30,5 m
CH103A
1372 mm x 91,4 m

Garantia

A HP disponibiliza uma gama de materiais autocolantes com garantias que asseguram que estes produtos não contêm falhas e defeitos de
material ou revestimento que afectem a utilização final da impressão e cumprem as especificações publicadas da HP. Estas garantias também
abrangem as características essenciais do desempenho, assim como a estabilidade de apresentação e a fácil remoção de superfícies
específicas. (O papel de parede sem PVC HP pode ser facilmente retirado da parede. O adesivo residual pode ser facilmente removido com
água e uma esponja.) Aplicam-se algumas limitações da garantia. Para declarações completas de garantia, consulte
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

Códigos UPC
886111126217
886111126200
886111125623

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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