HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl -valuvinyyli

HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl -valuvinyyli luo erittäin tehokkaita,
pitkäkestoisia tulosteita kaareville ja tasaisille pinnoille. Tämä kilpailukykyisesti
hinnoiteltu materiaali on tehty kestämään ja tarjoaa luotettavan tulostuksen,
kestävyyden ja puhtaan irrotuksen.

Ihanteellista tulostuspalvelujen tarjoajille, jotka valmistavat tulosteita kylttisovelluksiin, erityisesti ajoneuvokaluston
grafiikkasovelluksiin.
Tämä kilpailukykyisesti hinnoiteltu liimataustainen kiiltävä valuvinyyli tuottaa todellista lisäarvoa. Saat luotettavia
HP:n tuloksia tulostuksesta kiinnitykseen ja irrotukseen saakka. Ja saat kauan kestäviä tulosteita ulkokäyttöön.
Nauti helposta työskentelystä tällä läpikuultavalla liimataustaisella vinyylillä. Erikoisliimateknologia helpottaa ilman
poistoa kiinnityksen aikana ja estää kuplien muodostumista. Kun liimajäämiä on vähän, se irtoaa puhtaasti jopa 5
vuoden kuluttua.
Saat mielenrauhaa pitkäikäisistä tulosteista uudella HP Performance Warranty1 -takuulla tälle materiaalille: takuu
kattaa kuvannetuloksen, kestävyyden ja puhtaan irrotuksen, josta jää vähän liimajäämää.

1Tätä saattavat koskea eräät takuun rajoitukset, lisätietoja kohdassa HP Performance Warranty for HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl.

HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl -valuvinyyli

Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies
Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos
sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Tarratausta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Valonkestävyys (ulkona), niukkaliukoinen muste
Palonestoaine
Vedenkestävyys
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

260 g/m² (vuorin kanssa) tai 100 g/m² (ilman vuoria) ISO 536 -testausmenetelmän mukaan
9,5 mil/240 mikronia (vuorin kanssa), 2 mil/50 mikronia (ilman vuoria) ISO 534 -testausmenetelmän mukaan
100 % (vuorin kanssa) TAPPI T-425 -testausmenetelmän mukaan; 99 % (ilman vuoria) TAPPI T-426 -testausmenetelmän mukaan
76 % (vuorin kanssa) TAPPI T-452 -testausmenetelmän mukaan
82 % (vuorin kanssa) CIE Ganz 82 -testausmenetelmän mukaan
Kyllä (kylmä)
Kiiltävä
Pysyvä akryyli
15–30 °C
30–70 % suhteellinen kosteus
3 vuotta ilman laminaattia, 5 vuotta laminoituna. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Ei
Kyllä
Välittömästi Latex-musteilla, 10 minuutissa Low-solvent-musteilla
1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
20–24 °C
Suht.kost.45–55%
Valmistusmaa: Italia

Tuotenumerot
CG934A
CG935A
CG936A

Takuu

Rullakoot
1 524 mm x 45,7 m
1 372 mm x 45,7 m
1 372 mm x 91,4 m

UPC-koodit
884962102138
884962102145
884962102152

HP takaa loppukäyttäjälle, että HP:n itsekiinnittyvässä, kiiltävässä, ilmavassa vinyylissä ei ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä ostohetkestä lähtien viiden vuoden kuluessa
useimmissa ympäristöolosuhteissa.. (Mikäli tuote altistuu jatkuvasti suoralle auringonvalolle, takuun kesto on neljä vuotta.) Takuutiedot:
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties
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Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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