HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl

HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl creëert hoogwaardige, duurzame
toepassingen op vlakke en gebogen oppervlakken. Deze concurrerend geprijsde
media zijn duurzaam, bieden betrouwbare printprestaties en zijn gemakkelijk te
verwijderen.

Ideaal voor printserviceproviders die sign-toepassingen produceren, met name voertuigstickers en -reclame.

Dit concurrerend geprijsde zelfklevende glanzende vinyl biedt een goede prijs-prestatie. Betrouwbare HP
prestaties, van printen tot installatie en verwijdering. Duurzame lichtbestendigheid buiten.
Dit ondoorzichtige, permanent klevende vinyl is gemakkelijk te verwerken. Een speciale kleeftechnologie maakt het
gemakkelijk om luchtbellen te verwijderen tijdens het aanbrengen. Het is ook na 5 jaar schoon te verwijderen, met
weinig achterblijvende lijmresten.
Een nieuwe HP Performance Warranty1 op deze media voor de weergave, duurzaamheid en schone verwijdering
met weinig lijmresten geeft een gerust gevoel voor de gehele levensduur.

1Bepaalde garantiebeperkingen gelden, zie de HP Performance Warranty voor HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl.

HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl

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
Helderheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Zelfklevende rug
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (buiten)
Vlamvertragend
Waterbestendigheid
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

260 gr/m² (met rug), 100 gr/m² (zonder rug) volgens ISO 536 testmethode
9,5 mil/240 micron (met rug), 2 mil/50 micron (zonder rug) volgens ISO 534 testmethode
100% (met rug) volgens TAPPI T-425 testmethode; 99% (zonder rug) volgens TAPPI T-426 testmethode
76% (met rug) volgens TAPPI T-452 testmethode
82% (met rug) volgens CIE Ganz 82 testmethode
Ja (koud)
Glans
Permanent acryl
15 tot 30 °C
30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
3 jaar ongelamineerd, 5 jaar gelamineerd. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nee
Ja
Direct met latexinkt, 10 minuten met low-solvent inkt
1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
20 tot 24 °C
45 tot 55% rel
Geproduceerd in Italië

Productnummers
CG934A
CG935A
CG936A

Garantie

Rolformaten
1524 mm x 45,7 m
1372 mm x 45,7 m
1372 mm x 91,4 m

884962102138
884962102145
884962102152

HP garandeert u, de eindgebruiker, dat HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl in de meeste omgevingen gedurende vijf jaar na de aankoopdatum vrij is van materiaalen fabricagefouten. (Als het product wordt blootgesteld aan extreme hoeveelheden direct zonlicht, geldt een garantieperiode van vier jaar.) Complete informatie is
beschikbaar op: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties
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