Vyztužený banerový papír
HP HDPE
Vyztužený bannerový papír HP HDPE představuje
přesvědčivou alternativu ke scrim bannerům z PVC.
Tento cenově výhodný bannerový papír umožňuje
získat výtisky plné bohatých živých barev, je odolný
proti venkovnímu použití či povětrnostním vlivům
a přináší vysokou sílu materiálu1.

Navrženo pro poskytovatele tiskových služeb, poutače na veletrzích či událostech a transparenty.

Nabízejte recyklovatelnou alternativu2 ke scrim
bannerům z PVC

● Vyztužený bannerový papír HP HDPE je
recyklovatelný prostřednictvím programu
zpětného odběru velkoformátových médií HP
a byl navržen společně s originálními inkousty
HP Latex, inkousty s nízkým obsahem
rozpouštědla a inkousty ošetřovanými zářením
UV

Získejte odolné a trvanlivé výtisky

● Tento odolný a lehký tkaný bannerový papír
HDPE (High Density Polyethylene) je navržen
tak, aby odolal nepříznivému počasí bez
blednutí či ztráty živosti barev
● Dosáhněte více než roční stálosti obrazu
v exteriérech bez laminace při použití inkoustů
HP Latex3.

● Umožňuje vám a vašim zákazníkům snižovat
dopad na životní prostředí2
● Získejte bohatou paletu barev a tiskněte s
ohledem na životní prostředí.
Využijte výhod všestranného použití v exteriérech

● Tento všestranný a lehký bannerový materiál
můžete použít pro maloobchodní propagační
materiály, poutače a transparenty na pouliční
osvětlení
● Tento materiál díky své gramáži 170 g/m²
nabízí shodnou nebo vyšší sílu než standardní
produkty scrim z PVC s gramáží 440 g/m².

1Abyste zlepšili odolnost výtisků, které mohou být ve venkovním prostředí vystaveny slabému dešti, tyto výtisky jemně přetřete vlhkou mycí houbou, čímž bude z povrchu odstraněn přebytečný inkoust
Další informace získáte od místního zástupce zákaznické podpory.

2 Dostupnost programu zpětného odběru velkoformátových médií HP se liší
Programy recyklace nemusí být ve vaší oblasti dostupné
Informace naleznete na webu http://www.hp.com/recycle

3 Stálost obrazu HP a odolnost proti odření, znečištění a působení vody byla prověřena laboratoří HP Image Permanence Lab na řadě médií včetně tiskových materiálů HP
Informace naleznete na webu http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Vyztužený banerový papír HP HDPE

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Vrstvení
Povrchová úprava
Odolný proti roztržení
Pevnost v tahu
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Odolnost proti vodě

Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

Záruka

170 g/m² dle testovací normy ISO 536
203 mikrometrů dle testovací normy ISO 534
Vyšší než 94 % dle testovací normy ISO 2471
90 % dle testovací normy ISO 2470
89 % dle testovací normy ISO 11476, 87 % dle testovací normy ISO 11475
Ano, studený
Satén
>40 N (MD), >45 N (CD) dle testovací normy ASTM D1004
>1 400 N/m (MD), >2 300 N/m (CD) dle testovací normy TAPPI T-494
15 až 30 °C
Relativní vlhkost 20 až 80 %
Ano, s inkousty HP Latex. Testování odolnosti vůči vodě bylo prováděno laboratoří HP Image Permanence Lab u široké řady médií včetně médií
HP; odolnost vůči vodě je při tisku na voděodolné materiály obdobná jako u inkoustů s nízkým obsahem rozpouštědla. Testování odolnosti vůči
vodě bylo prováděno dle normy ISO 18935. Výsledky se mohou lišit podle výkonu konkrétního média. Další informace naleznete na webové
adrese http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Běžné sušení (@ 23 °C, 50 % RH)
2 roky, v uzavřeném originálním balení
0 až 40 °C
5 až 95% RH
Vyrobeno v Kanadě
Čísla produktů
Velikosti rolí
Kódy UPC
CR688A
1 067 mm x 45,7 m
886111237531
CR689A
1 524 mm x 45,7 m
886111237548
CR690A
2 642 mm x 100,6 m
886111237555
CR687A
914 mm x 45,7 m
886111237524
Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručeně odpovídají specifikaci zveřejněné společností HP, jsou bez výrobních
kazů a vad a byly navrženy tak, aby se při správném používání nezachytávaly v tiskárně.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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