HP HDPE-vahvistettu viiri
HP:n vahvistettu HDPE-banderolli tarjoaa
vastustamattoman vaihtoehdon PVC-muovisille
banderolleille. Kilpailukykyisesti hinnoiteltu
banderolli tarjoaa rikkaan värikirjon ja on
ulkokäyttöön sopiva, säänkestävä sekä vahva1.

Suunniteltu tulostuspalveluiden tarjoajille, messuympäristöihin ja erilaisiin tapahtumiin.

Tarjoa kierrätettävä2 vaihtoehto PVC-banderolleille

Kestävät ja pitkäikäiset tulokset

● HP:n vahvistettu HDPE-banderolli on
kierrätettävissä HP:n suurkokomateriaalien
palautusohjelman kautta, ja se on suunniteltu
yhdessä HP:n alkuperäisten lateksimusteiden,
vähäliuottimisten musteiden ja UV-kestävien
musteiden kanssa

● Tämä kevyt, kestävä ja suuritiheyksisestä
polyeteenistä valmistettu banderolli on
suunniteltu kestämään kuluttavaakin säätä
haalistumatta ja menettämättä väriensä
eloisuutta

● Näin se tarjoaa sekä sinulle että asiakkaillesi
ympäristöystävällisen ratkaisun2

● HP-lateksimusteiden3 ansiosta laminoimaton
tuote kestää ulkokäytössä 1+ vuotta.

● Saavuta rikkaat ja näyttävät värit sekä tulosta
ympäristöystävällisesti.
Hyödynnä monipuolisia ulkokäyttömahdollisuuksia

● Monipuolista ja kevyttä banderollia voi käyttää
myyntipisteissä, kylttiratkaisuissa ja
katumainoksissa
● Tiheydeltään 170 g/m²:n materiaali on
vähintään yhtä kestävää kuin useimmat
tavalliset 440 g/m²:n PVC-muoviset
harsokangastuotteet.

1Vähäiselle sateelle altistuvien tulosteiden kestävyyttä voi parantaa pyyhkimällä koko tulostetun kuvan pinnan kevyesti märällä sienellä, jolloin kuvan pinnalta poistetaan mahdollinen ylimääräinen muste
Saat lisätietoa paikalliselta asiakaspalveluedustajalta.

2HP:n suurkuvatulosteiden palautusohjelman saatavuus vaihtelee
Kierrätysohjelmia ei välttämättä ole kaikilla alueilla
Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.fi/kierratys

3Arviot HP:n kuvankestävyydestä sekä naarmuuntumis-, tahraantumis- ja vedenkestävyydestä perustuvat HP:n kuvankestävyyslaboratorion testeihin, jotka on tehty useille HP:n materiaaleille
Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
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tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Repeytymätön
Vetolujuus
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Vedenkestävyys

Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

Takuu

170 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
0,2 mm / 203 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan
Yli 94 % ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan
90 % ISO 2470 -testausmenetelmän mukaan
89 % ISO 11476 -testausmenetelmän mukaan, 87 % ISO 11475 -testausmenetelmän mukaan
Kyllä, kylmä
Satiini
>40 N (MD), >45 N (CD) ASTM D1004 -testausmenetelmän mukaan
>1400 N/m (MD), >2300 N/m (CD) TAPPI T-494 -testausmenetelmän mukaan
15–30 °C
20–80 % RH
Kyllä, HP:n lateksimusteita käytettäessä. Useiden, mukaan lukien HP:n, materiaalien vedenkestävyys testattu HP:n kuvankestävyyslaboratoriossa;
vedenkestävyys on verrattavissa vähäliuottimisiin musteisiin, kun tulostetaan vedenkestäville materiaaleille. Vedenkestävyyden testaus suoritettu
ISO 18935 -menetelmän mukaisesti. Tulokset voivat vaihdella materiaalierojen vuoksi. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Kuivuu heti (23 °C, suht. kost. 50 %)
2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
0–40 °C
5–95 % suht. kost.
Valmistettu Kanadassa
Tuotenumerot
Rullakoot
UPC-koodit
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
Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja
että asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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