Lesklá vinylová fólie HP Air Release Adhesive Gloss
Cast Vinyl

Lesklá vinylová fólie HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl vytváří vysoce účinné
dlouhodobé využití u zakřivených a rovných povrchů. Toto konkurenceschopné
médium, které bylo vyvinuto k dlouhodobé životnosti, nabízí spolehlivý tisk, odolnost
a čisté odstraňování.

Ideální pro poskytovatele tiskových služeb, kteří vyrábějí poutače a především grafiky na automobily a dopravní
prostředky.
Skutečná hodnota spočívá v této konkurenceschopné lesklé lepící vinylové fólii. Díky produktu HP získáte
spolehlivou výkonnost tisku, instalace a odstranění. Dosáhnete dlouhodobé venkovní odolnosti.
Užijte si snadné zacházení s vinylovou fólií s neprůhledným permanentním lepidlem. Speciální technologie lepení
zajišťuje snadné uvolňování vzduchu během aplikace a zabraňuje tvorbě vzduchových bublin. Dá se snadno
odstranit dokonce po 5 letech a zanechává minimum lepidla.
S výkonnostní zárukou na médium HP1, která pokrývá provedení výtisku, odolnost a čisté odstraňování s minimem
zbytkového lepidla, můžete být ohledně životnosti aplikace klidnější.

1Omezená záruka společnosti HP se vztahuje na záruku výkonnosti lesklé vinylové fólie HP Air Release Cast Gloss Adhesive Vinyl.

Lesklá vinylová fólie HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl

Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies
Informace o aktuálních profilech ICC/médií naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou
tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Vrstvení
Povrchová úprava
Samolepicí podklad
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Stálobarevnost (v exteriérech) díky vysoce
odolnému inkoustu
Samozhášecí přísada
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

260 g/m² (s vložkou), 100 g/m² (bez vložky) dle testovací normy ISO 536
9,5 mil./240 mikronů (s vložkou), 2 mil./50 mikronů (bez vložky) dle testovací normy ISO 534
100 % (s vložkou) dle testovací normy T-425 asociace TAPPI; 99 % (bez vložky) dle testovací normy T-426 asociace TAPPI
76 % (s vložkou) dle testovací normy T-452 asociace TAPPI
82 % (s vložkou) dle testovací normy CIE Ganz 82
Ano (studený)
Lesk
Trvalé akrylické
15 až 30 °C
30 až 70% RH
3 roky bez laminace, 5 let s laminací. Podrobnosti na stránkách: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Ne.
ano
Okamžitě s latexovými inkousty, 10 minut s inkousty s nízkým obsahem rozpouštědla
1 rok, v neotevřeném originálním balení
20 až 24 °C
45 až 55 % relativní vlhkosti
Vyrobeno v Itálii

Čísla produktů
CG934A
CG935A
CG936A

Záruka

Velikosti rolí
1 524 mm x 45,7 m
1 372 mm x 45,7 m
1372 mm x 91,4 m

884962102138
884962102145
884962102152

Společnost HP se zaručuje koncovým zákazníkům, že lesklá vinylová fólie HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl nebude vykazovat vady na materiálu a na práci po
dobu pěti let od data zakoupení při použití ve většině prostředí. (Na produkty vystavené podstatnému množství extrémního přímého slunečního světla se vztahuje čtyřleté
záruční období.) Úplné informace o záruce naleznete na stránkách: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties
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Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP
najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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Kódy UPC

