HP HDPE Reinforced Banner
HP HDPE Reinforced Banner is een uitstekend
alternatief voor traditionele pvc scrim banners. Deze
scherp geprijsde banner produceert briljante
kleuren en is duurzaam, weerbestendig en sterk
voor gebruik buiten1.

Ideaal voor printserviceproviders, displays voor beurzen en evenementen en banners.

Bied een recyclebaar alternatief voor pvc scrim
banner[1]

● HP HDPE Reinforced Banner is recyclebaar via
het HP retourprogramma voor grootformaat
media, het is samen met originele HP latex-,
low-solvent en UV-curable inkt ontworpen en
helpt u en uw klanten om groener te werken2
● Printen met oog voor het milieu in rijke,
briljante kleuren.

Duurzame resultaten die lang meegaan

● Dit stevige, lichte, geweven HDPE (High Density
Polyethylene) bannermateriaal is bestand
tegen ruwe weersomstandigheden zonder te
verbleken of zijn helderheid te verliezen
● Lichtbestendigheid buiten met HP latexinkt,
zonder laminering, bedraagt meer dan 1 jaar3.

Veelzijdige mogelijkheden voor buiten

● Deze veelzijdige lichtgewicht banner is ideaal
voor retailtoepassingen, signoplossingen en
paalbanners
● Met een gewicht van 170 gr/m² is dit
materiaal even sterk als (of sterker dan) de
meeste standaard pvc scrim producten van
440 gr/m².

1Om de houdbaarheid te verbeteren van prints die buiten aan lichte regen worden blootgesteld, neemt u de gehele print voorzichtig af met een vochtige spons om overtollige inkt van het oppervlak te verwijderen
Neem voor meer informatie contact op met uw Customer Support agent.

2HP retourprogramma voor grootformaat media is niet in alle landen beschikbaar
Recyclingprogramma's zijn niet in alle landen beschikbaar
Kijk op http://www.hp.com/recycle voor meer informatie

3 HP waarden voor lichtbestendigheid, kras- en veegvastheid en waterbestendigheid zijn schattingen van HP Image Permanence Lab op een reeks media, waaronder HP media
Kijk op: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP HDPE Reinforced Banner

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Helderheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Scheurbestendig
Trekvastheid
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Waterbestendigheid

Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

Garantie

170 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
8 mil/203 micron volgens ISO 534 testmethode
Hoger dan 94% volgens ISO 2471 testmethode
90% volgens ISO 2470 testmethode
89 volgens ISO 11476 testmethode, 87 volgens ISO 11475 testmethode
Ja, koud
Satijnglans
>40 N (MD), >45 N (CD) volgens ASTM D1004 testmethode
>1400 N/m (MD), >2300 N/m (CD) volgens TAPPI T-494 testmethode
15 tot 30 °C
20 tot 80% rel
Ja, met HP latexinkt. Waterbestendigheid getest door HP Image Permanence Lab op een groot aantal media, waaronder HP media;
waterbestendigheid is vergelijkbaar indien gedrukt met low-solventinkt op waterbestendige substraten. Waterbestendigheid is getest volgens de
ISO 18935 methode. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke media. Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Snel droog (bij 23° C, 50% rel)
2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
0 tot 40 °C
5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in Canada
Productnummers
Rolformaten
UPC-codes
CR688A
1067 mm x 45,7 m
886111237531
CR689A
1524 mm x 45,7 m
886111237548
CR690A
2642 mm x 100,6 m
886111237555
CR687A
914 mm x 45,7 m
886111237524
Hewlett-Packard grootformaat printermedia voldoen aan de door HP gepubliceerde specificaties, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en
fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten
of omissies in dit materiaal.

4AA3-4970NLE, Juli 2011

