HP HDPE forsterket banner
HP HDPE Reinforced Banner er et overbevisende
alternativ til tradisjonelle PVC-lerretsbannere. Dette
konkurransedyktig prisede banneret gir rike,
livaktige farger og er holdbart til utendørsbruk,
værbestandig og sterkt1.

Utviklet for leverandører av trykketjenester, varemesse- og andre utstillinger, bannere.

Tilby et resirkulertbart alternativ til PVC-lerretsbanner2

Få holdbare, langvarige resultater

● HP HDPE Reinforced Banner, som kan
resirkuleres via HPs returprogram for
storformatmedier og er utviklet sammen med
originalt HP Latex-, lavsolvent og UV-bestandig
blekk, hjelper deg - og kundene dine - med å
bli miljøvennlige2

● Dette slitesterke, lette vevde
HDPE-bannermaterialet (High Density
Polyethylene) er laget for å tåle tøffe værforhold
uten å falme og miste kraften i fargene

● Få rike og livaktige farger og skriv ut med
miljøbevissthet.

● Oppnå 1+ års utendørs, ulaminert
visningsbestandighet ved bruk av HP
Latex-blekk3.

Dra nytte av utendørsallsidighet

● Bruk dette anvendelige og lette banneret ved
behov innen detaljhandel, til skiltløsninger og
til gatebannere
● Med 170 g/m² har dette materialet styrke som
tilsvarer eller overgår den til de fleste standard
440 g/m² PVC-lerretsprodukter.

1Holdbarheten utendørs for utskrifter som kan utsettes for lett regn, kan forbedres ved å tørke forsiktig av hele utskriftsbildet med vann og en fuktet svamp for å fjerne overflødig blekk på bildets overflate
Ta kontakt med den lokale kundestøtterepresentanten for å få mer informasjon.

2Tilgjengeligheten av HPs returprogram for storformatmedier varierer
Det er ikke sikkert at det finnes lokale resirkuleringsordninger
Se http://www.hp.com/recycle for mer informasjon

3HPs anslag av bildebestandighet og ripe-, avsmittings- og vannbestandighet er gjort av HP Image Permanence Lab på en rekke medier, inkludert HPs utskriftsmateriell
Se http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP HDPE forsterket banner

Produktspesifikasjoner
Vekt
Tykkelse
Gjennomsiktighet
Lysstyrke
Hvithet
Laminering
Finish
Rivebestandig
Strekkstyrke
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Vannfasthet

Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

Garanti

170 g/m² per ISO 536-testmetoden
8 mil/203 mikron ifølge ISO 534-testmetoden
Mer enn 94 % ifølge ISO 2471-testmetoden
90 % ifølge ISO 2470-testmetoden
89 ifølge ISO 11476-testmetoden, 87 ifølge ISO 11475-testmetoden
Ja, kald
Sateng
>40N (MD), >45N (CD) ifølge ASTM D1004-testmetoden
>1400N/m (MD), >2300N/m (CD) ifølge TAPPI T-494-testmetoden
15 til 30 °C
20 til 80 % RF
Ja, med HP Latex-blekk. Testing av vannbestandighet utført av HP Image Permanence Lab på en lang rekke medier, inkludert HP-medier;
vannbestandighet kan sammenliknes med lavsolvent blekk ved utskrift på vannbestandige substrater. Testing av vannbestandighet følger ISO
18935-metoden. Resultatene kan variere basert på det aktuelle mediets ytelse. Du finner mer informasjon på
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Tørt umiddelbart (ved 23 °C, 50 % RF)
2 år, uåpnet i originalemballasje
0 til 40°C
5 til 95 % RF
Produsert i Canada
Produktnumre
Rullstørrelser
UPC-koder
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-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstille HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og
defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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