HP HDPE förstärkt
banderollduk
HP HDPE-förstärkt banderollduk erbjuder ett
övertygande alternativ till traditionella
PVC-banderolldukar. Denna konkurrenskraftigt
prissatta banderollduk ger färger med sting, är
stark och håller för utomhusbruk i alla väder1.

Utformad för tryckerier, mäss- och eventexponeringar, banderoller.

Erbjud ett återvinningsbart alternativ till
PVC-banderoller2

● Tack vare att den kan återvinnas genom HPs
återvinningsprogram för storformatsmedier och
är utvecklad tillsammans med HPs
originalbläck – latex, bläck med låg
lösningsmedelshalt och UV-härdande bläck –
kan du och dina kunder bli mer miljövänliga
genom att använda HP HDPE-förstärkt
banderollduk2

Få hållbara, varaktiga resultat

● Det här tåliga, vävda
lättvikts-HDPE-banderollmaterialet är utvecklat
för att stå emot tuffa väderförhållanden utan att
blekna och tappa stinget
● Få över 1 års hållbarhet vid olaminerad
utomhusskyltning när HPs latexbläck används3.

● Få färger med sting och skriv ut med miljön i
åtanke.
Dra fördel av mångsidig utomhusanvändning

● Använd denna mångsidiga lättviktsbanderoll
för dina butiksbehov, skyltlösningar och vepor
● Med 170 g/m² erbjuder det här materialet en
styrka som är lika stor eller större än hos de
flesta PVC-banderollprodukter med 440 g/m².

1Hållbarheten i utomhusutskrifter som kan exponeras för lätt regn kan förbättras genom att man torkar hela den utskrivna bilden försiktigt med vatten och en svamp så att allt överskottsbläck försvinner från bildens yta
Mer information kan du få från närmaste kundsupportagent.

2Tillgängligheten till återvinningsprogrammet för HPs storformatsmedier varierar
Det kanske inte finns några återvinningsprogram i ditt område
Gå till http://www.hp.com/recycle om du vill veta mer

3Beständighetsvärdering av HP-bilder med avseende på repor, smuts och vatten utförd av HP Image Permanence Lab på ett antal olika medier inklusive HP-utskriftsmaterial
Se http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP HDPE förstärkt banderollduk

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Slitstarkt
Draghållfasthet
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Vattenfasthet

Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

Garanti

170 g/m² enligt testmetoden ISO 536
8 mil/203 mikroner enligt testmetoden ISO 534
Över 94 % enligt testmetoden ISO 2471
90 % enligt testmetoden ISO 2470
89 enligt testmetoden ISO 11476, 87 enligt testmetoden ISO 11475
Ja, kall
Satin
>40 N (MD), >45 N (CD) enligt testmetoden ASTM D1004
>1400N/m (MD), >2300N/m (CD) enligt testmetoden TAPPI T-494
15 till 30 °C
20 till 80 % relativ luftfuktighet
Ja, med HPs latexbläck. Testerna av vattenbeständighet har utförts av HP Image Permanence Lab på en mängd olika medier, inklusive
HP-medier; vattenbeständigheten är jämförbar med bläck med låg lösningsmedelshalt vid utskrift på vattenbeständiga substrat. Testerna av
vattenbeständighet utförda enligt ISO 18935-metoden. Resultaten kan variera baserat på prestandan hos specifika material. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Snabbtorkande (vid 23 °C, 50 % RH)
2 år, i oöppnad originalförpackning
0 till 40 °C
5 till 95 % relativ luftfuktighet
Tillverkad i Kanada
Produktnummer
Rullstorlekar
UPC-koder
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
Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka
pappersstopp vid korrekt användning.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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