HP PVC-fritt tapetpapper
Med HP PVC-fritt tapetpapper kan du framställa
imponerande fototapeter som sätter stark prägel på
inomhusmiljön. Detta lättanvända, luktfria,
spaltbara tapetpapper är FSC®1- och GREENGUARD
Children & Schools®2-certifierat och kommer med
en HP-garanti3.

Idealiskt för medelstora till stora tryckerier som vill utöka sitt utbud med ett luktfritt alternativ till PVC för
fototapeter och kreativa tillämpningar.

Skilj ut dig från mängden med miljöcertifieringar

Hjälp dina kunder att sätta prägel på inomhusmiljöer

● Erbjud häftiga, luktfria väggdekorationer,
väggtapeter och mycket annat – och gör det
med den trygghet som miljöcertifieringar och
ansvarsfulla leverantörer ger

● Hjälp dina kunder att sätta prägel på
inomhusmiljön med kreativa fototapeter med
lång hållbarhet

● Hjälp kunderna att nå erkännande för sitt
miljöarbete
● Få konsekventa resultat av hög kvalitet med det
här mångsidiga papperet
● HP PVC-fritt tapetpapper är kompatibelt med
HPs latex- och UV-härdande bläck och har
utvecklats tillsammans med skrivaren för att ge
tillförlitliga och oproblematiska utskrifter.
Lätt att trycka på, sätta upp och ta bort

● Behåll en hög produktivitet i tryckeriet och
erbjud dina kunder en lättanvänd lösning
● Det här tapetpapperet kan sättas upp och tas
ned med vatten
● HP PVC-fritt tapetpapper ger en exakt
tryckregistrering och en jämn utbredning när
det appliceras och är avsett att ge korrekt
justerad grafik, varje gång
● Du kan tryggt räkna med att väggtapeter som
tillverkats med HP PVC-fritt tapetpapper håller
stilen under typiska inomhusförhållanden
● De stabila dimensionerna hos det här
tapetpapperet lever upp till uppgiften.

1Varumärkets licenskod är FSC-C017543

2Utskrifter på HP PVC-fritt tapetpapper med HPs latexbläck är GREENGUARD Children & Schools-certifierade®
Se http://www.greenguard.org

3HP PVC-fritt tapetpapper kan enkelt avlägsnas från väggen

Överflödigt lim kan lätt torkas bort med vatten och en svamp
Vissa begränsningar av garantin gäller, se vidare garantitexten för HP PVC-fritt tapetpapper på http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

● HP PVC-fritt väggpapper är en
konkurrenskraftig digital lösning från HP som
utformats för fototapettillämpningar
● Arbeta med häftiga färger, framträdande
detaljer och den ultrajämna ytan hos det här
papperet för att framställa väggtapeter som
gör ett imponerande intryck även på mycket
nära håll.

HP PVC-fritt tapetpapper

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Självhäftande bakstycke
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Flamskyddsmedel
Vattenfasthet
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

175 g/m² enligt testmetoden ISO 536
7 mil/178 micron enligt testmetoden ISO 534
94 % enligt testmetoden TAPPI T-425
83 % enligt testmetoden ISO 2470
85 enligt testmetoden ISO 11475
Nej
Matt
Vattenaktiverat tapetklister
15 till 30 °C
15 till 80 % relativ luftfuktighet
Klass A
Ja
Ej tillämpligt
1 år i oöppnad originalförpackning
15 till 30 °C
15 till 80 % relativ luftfuktighet
Tillverkat i USA
Produktnummer
CH098B
CH003B
CH103A

Garanti

HP erbjuder ett antal självhäftande material som garanteras vara fria från skönhetsfel och defekter i material och bestrykning som påverkar den
slutliga användningen av utskriften och som uppfyller HPs publicerade specifikationer. Dessa garantier täcker även viktiga prestandaegenskaper
som visningsbeständighet och enkel borttagning från specificerade ytor. (HP PVC-fritt tapetpapper kan enkelt avlägsnas från väggen.
Överflödigt klister kan enkelt torkas bort med vatten och en svamp.) Vissa garantibegränsningar gäller. Garantitexten finns att läsa i sin helhet
på http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

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

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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