Papier HP PVC-free Wall
Papier HP PVC-free Wall pozwala wykonywać
efektowne murale, które nadają wyraźny
charakter wnętrzom. Ta bezzapachowa i
niezawierająca PCV tapeta jest łatwa do
położenia, daje się bez problemu zdzierać i jest
objęta gwarancją HP na usuwanie do czysta.

Średnie i duże zakłady drukarskie zainteresowane rozszerzeniem oferty o
bezzapachową alternatywę dla PCV, na potrzeby wykonywania murali i grafiki
artystycznej.
Możliwość wykonywania murali bez PCV
pozwoli firmie wyróżnić się na rynku

Pomóż swoim klientom nadać wyrazisty
charakter wnętrzom.

● Zaoferuj swoim klientom nie tylko zwykłe
drukowanie, lecz także wiele innych korzyści

● Pomóż swoim klientom nadać charakter
wnętrzom za pomocą trwałych, kolorowych,
bogatych w szczegóły, artystycznych murali

● Pomóż klientom pokryć ściany wyrazistymi,
kolorowymi muralami, pełnymi szczegółów w
wysokiej rozdzielczości, wydrukowanymi na
papierze HP PVC-free Wall
● Nie wydzielają one niemiłego zapachu,
ponadto wydruki niezawierające PCV są
łatwiejsze do utylizacji niż większość
materiałów winylowych, stanowiąc znakomitą
alternatywę dla klientów dbających o ochronę
środowiska.

Wysoka produktywność od wydrukowania
aż po usunięcie
● Ta łatwa do nakładania tapeta jest fabrycznie
pokryta klejem i objęta gwarancją HP
dotyczącą również całkowitego usuwania
● Papier HP PVC-free Wall został zaprojektowany
razem z drukarką i atramentami HP, aby
zapewnić łatwe, niekłopotliwe stosowanie,
czego oczekuje się od produktów HP
● Ta pokryta fabrycznie klejem tapeta daje się
szybko i łatwo nakładać na ścianę.

● Papier HP PVC-free Wall to konkurencyjne
rozwiązanie cyfrowe HP służące do
wykonywania coraz popularniejszych murali
● Nośnik ten nakłada się na ścianę tak łatwo jak
zwykłą tapetę; spełnia on standardy
komercyjne dotyczące materiałów do
pokrywania ścian.

Papier HP PVC-free Wall

Dane techniczne produktu
Waga
Grubość
Nieprzejrzystość
Jasność
Biel
Laminowanie
Wykończenie
Podłoże samoprzylepne
Temperatura pracy
Wilgotność podczas pracy
Odporność na blaknięcie (na potrzeby
archiwizacji, atrament
rozpuszczalnikowy)
Odporność na blaknięcie (okna
wystawowe wewnątrz pomieszczeń,
atrament rozpuszczalnikowy)
Odporność na blaknięcie (pomieszczenia
biurowe lub domowe, atrament
rozpuszczalnikowy)
Środek zmniejszający palność
Wodotrwałość
Czas suszenia
Okres trwałości
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Kraj pochodzenia
Informacje o zamawianiu

165 g/m˛ 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
73 wg metody testowej ISO 11475
Brak
Matowy
Uaktywniany przez wodę klej do tapet
Jak w drukarce
Jak w drukarce
W trakcie badań

Gwarancja

HP gwarantuje, że wielkoformatowe materiały drukarskie HP są wolne od wad produkcyjnych i są tak zaprojektowane, by przy właściwym
użytkowaniu nie powodować zacięć drukarki.

Do 3 lat, bez laminowania. Szczegóły: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Ponad 20 lat (bez szkła) Szczegóły: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Klasa A (gwarancja ognioodporności)
Tak
Nie dotyczy
Rok w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu
18-30°C
wilgotność względna 5-95%
Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych
Numer produktu
Wymiary rolki
CH003A
1372 mm x 30,5 m
CH098A
1067 mm x 30,5 m

Kod UPC
884962282861
885631634547

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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