HP PVC-vrije Banner

HP PVC-vrije banner, dat gemaakt is van 100% polypropyleen, heeft de uitstraling en
eigenschappen van scrim vinyl, maar is gemakkelijker als afval te verwerken en te
recyclen. PVC-vrije bannermedia zijn ideaal voor klanten die belang hechten aan het
milieu1.

Ideaal voor makers van PSP en banners die werken met de HP Designjet Z-serie printers en die voor zichzelf en
hun klanten een printoplossing zoeken die minder belastend is voor het milieu.
De uitstraling van scrim vinyl in een printmateriaal dat minder belastend is voor het milieu. HP PVC-vrije banner is
gemakkelijker te verwijderen en te recyclen dan materiaal op pvc-basis.
Dezelfde sterkte, montage- en afwerkingsopties en hoge weergaveprestaties als met scrim vinyl, en méér. Omdat
het gemaakt is van 100% polypropyleen, is het minder belastend voor het milieu.
De voordelen van HP PVC-vrije banner zijn duidelijk: uitstekende weergave, waterbestendige prints met inkt op
pigmentbasis, gemakkelijke afvalverwerking en recycling en betrouwbare, probleemloze printprestaties. Dit alles
bepaalt de waarde van het product.

1In vergelijking met media op PVC-basis

Recyclingmogelijkheden voor dit product zijn momenteel slechts beperkt beschikbaar
Klanten dienen voor recycling van dit product contact op te nemen met lokale recyclingfaciliteiten.

HP PVC-vrije 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
Witheid
Montage
Voltooien
Scheurbestendig
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Lichtechtheid (buiten) inkt op kleurstofbasis
Lichtechtheid (buiten) UV-inkt
Waterbestendigheid
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

410 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
21 mil/540 micron volgens ISO 534 testmethode
Hoger dan 99% volgens TAPPI T-425 testmethode
Hoger dan 110 volgens ISO 11476 testmethode
Standaard montage- en afwerkingsopties voor banners, zoals naaien, ophangoogjes, lassen en afwerken
Mat
800 N (50 mm) volgens ASTM D1004 testmethode
15 tot 30 °C
20 tot 60% rel
Niet aanbevolen zonder lamineren
3 maanden zonder laminering
Redelijk waterbestendig met inkt op pigmentbasis. Wacht met ophangen tot 24 uur na het printen. Lamineren is vereist met inkt op kleurstofbasis
Minder dan 1 minuut (bij 23 °C, 50% relatieve luchtvochtigheid)
Minimaal 1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
15 tot 30 °C
20 tot 60% rel
Geproduceerd in Zwitserland

Productnummers
CG815A
CG816A
CG817A

Garantie

Rolformaten
914 mm x 15,2 m
1067 mm x 15,2 m
1372 mm x 15,2 m

884420232766
884420232773
884420232780

HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt. Gebruikers die desondanks niet
tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.
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