HP HDPE Reinforced Banner

HP HDPE Reinforced Banner is een concurrerend geprijsde, recycleerbare HDPE (High
Density Polyethylene) banner die een alternatief vormt voor traditionele pvc scrim
banners. Het is duurzaam voor buitengebruik, weerbestendig en sterk.

Ideaal voor printserviceproviders die een concurrerend geprijsd, recycleerbaar alternatief zoeken voor traditionele
pvc scrim banners.
Deze High Density Polyethylene (HDPE) media hebben minder impact op het milieu. Het materiaal is recycleerbaar
en milieuvriendelijk1 en produceert rijke, briljante kleuren.
HP HDPE Reinforced Banner is een veelzijdige banner voor retailtoepassingen, signoplossingen en paalbanners.
Het is vergelijkbaar met scrim banner, maar is licht en recycleerbaar1 en compatibel met HP latex en HP
low-solvent inkt.
Temperatuur-, scheur- en weerbestendig, dus buiten zeer duurzaam. Deze duurzame geweven HDPE (High Density
Polyethylene) banner is bestand tegen ruwe weersomstandigheden zonder te verbleken of zijn helderheid te
verliezen.

1Recyclingmogelijkheden voor dit product zijn momenteel slechts beperkt beschikbaar

Klanten dienen voor recycling van dit product contact op te nemen met lokale recyclingfaciliteiten.

HP HDPE Reinforced Banner

Compatibiliteit

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies
De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor
niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Helderheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Scheurbestendig
Trekvastheid
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (in huis
of kantoor)
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (buiten)
Waterbestendigheid
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

180 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
8,5 mil/216 micron volgens ISO 534 testmethode
Hoger dan 88% volgens TAPPI T-425 testmethoden
90% volgens TAPPI T-452 testmethode, 92% volgens ISO 2470 testmethode
110 volgens CIE Ganz 82 testmethode, 95,7 volgens ISO 11476 testmethode, 85,7 volgens ISO 11475 testmethode
Ja, spray
Mat
MD>35 N / CD>30 N volgens ASTM D1004 testmethode
MD>380 N / CD>480 N volgens TAPPI T-494 testmethode
15 tot 100 °C
20 tot 80% rel
Meer dan 200 jaar (met HP latex inktsupplies). Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
1,2 jaar (met HP latex inktsupplies). Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Waterbestendig
Snel droog met verhitting (bij 23 °C, 50% rel)
2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
0 tot 40 °C
5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in de V.S.

Productnummers
CG414A
CG415A
CG416A
CG417A

Garantie

Rolformaten
914 mm x 45,7
1067 mm x 45,7
1524 mm x 45,7
2642 mm x 100,6

UPC-codes
883585618255
883585618262
883585618279
883585618286

Hewlett-Packard grootformaat printermedia voldoen aan de door HP gepubliceerde specificaties, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast
in de printer, mits correct gebruikt.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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
of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Gepubliceerd in EMEA 4AA2-1591 NLE
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