HP PVC-fritt tapetpapper
Med HP PVC-fritt tapetpapper kan du
framställa imponerande fototapeter som sätter
stark prägel på inomhusmiljöer. Detta lukt- och
PVC-fria tapetpapper är enkelt att montera och
att riva av. Det säljs med HP-garanti om
borttagning utan rester.

Medelstora till stora tryckerier som vill utöka utbudet med ett luktfritt alternativ till PVC
för fototapeter och kreativa tillämpningar.

Profilera dig med PVC-fria fototapeter
● Erbjud kunderna mycket mer än bara den
utskrivna tillämpningen
● Hjälp kunderna att täcka väggarna med
kraftfulla, färgstarka fototapeter med
framträdande detaljer, framställda på HP
PVC-fritt tapetpapper
● Det har ingen störande lukt, och PVC-fria
utskrifter är enklare att kassera än de flesta
typer av vinyl – ett utmärkt alternativ för
miljömedvetna kunder.

Upprätthåll hög produktivitet från utskrift till
borttagning
● Detta lättmonterade tapetpapper är förklistrat
och säljs med HP-garanti för borttagning utan
rester
● HP PVC-fritt tapetpapper är utformat
tillsammans med skrivaren och HP-bläcken för
att ge den lättanvända och problemfria
prestanda som du förväntar dig av HP
● Gläd dig åt snabb och enkel montering med
detta förklistrade tapetpapperr.

Hjälp dina kunder att sätta prägel på
inomhusmiljöer
● Hjälp dina kunder att sätta prägel på
inomhusmiljöer med färgstarka, detaljerade
och kreativa fototapeter med lång hållbarhet
● HP PVC-fritt väggpapper är en
konkurrenskraftig digital lösning från HP som
utformats för fototapettillämpningar
● Detta material är lika enkelt att applicera som
vanliga tapeter och det uppfyller standarderna
för kommersiella väggbeklädnader.

HP PVC-fritt tapetpapper

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Självhäftande bakstycke
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Färgbeständighet (arkiverbarhet,
lösningsbaserat bläck)
Färgbeständighet (skyltfönster inomhus,
lösningsbaserat bläck)
Färgbeständighet (inomhus hemma eller
på kontor, lösningsbaserat bläck)
Flamskyddsmedel
Vattenfasthet
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

165 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
73 enligt testmetoden ISO 11475
Nej
Matt
Vattenaktiverat tapetklister
Samma som skrivaren
Samma som skrivaren
Tester pågår

Garanti

Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka
pappersstopp vid korrekt användning.

Upp till 3 år olaminerat. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Mer än 20 år (inget glas). För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Klass A-godkänd brandcertifiering
Ja
Ej tillämpligt
1 år i oöppnad originalförpackning
18 till 30 °C
5 till 95 % relativ luftfuktighet
Tillverkat i USA
Produktnummer
CH003A
CH098A

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

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