
HP PVC-free Wall Paper

HP PVC-free Wall Paper produceert
indrukwekkende muurposters die interieurs een
opvallende uitstraling geven. Dit geurloze,
pvc-vrije behangpapier is gemakkelijk aan te
brengen en los te halen en biedt HP garantie
voor schoon verwijderen.

1Handelsmerk licentiecode FSC-C017543
2HP PVC-free Wall Paper bedrukt met HP latexinkt voldoet aan de AgBB-criteria voor gezondheid-gerelateerde evaluatie van VOS-uitstoot van bouwproducten voor binnen
Kijk op: www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm
3HP PVC-free Wall Paper bedrukt met HP latexinkt is GREENGUARD Children & Schools Certified®
Kijk op: http://www.greenguard.org.

Middelgrote en grote printserviceproviders die hun aanbod willen uitbreiden met een geurloos alternatief voor
pvc voor muurposters en creatieve ontwerpen.

Onderscheid u met pvc-vrije muurposters

● U kunt veel meer bieden dan alleen prints

● Help uw klanten hun muren te bekleden met
opvallende, kleurrijke en hoog-gedetailleerde
decoratie op HP PVC-free Wall Paper

● De prints zijn geurloos en pvc-vrije prints zijn
gemakkelijker als afval te verwerken dan de
meeste pvc-soorten, zodat ze een uitstekend
alternatief vormen voor milieubewuste klanten

● Prints met HP latexinkt op
FSC®-gecertificeerd1 HP PVC-free Wall Paper
voldoen aan de AgBB-criteria2 en zijn
GREENGUARD Children & Schools Certified®3.

Een hoge productiviteit van print tot verwijdering

● Dit gemakkelijk aan te brengen behangpapier
is voorgelijmd en biedt HP garantie voor
schoon verwijderen

● HP PVC-free Wall Paper is samen met de
printer en HP inkt ontworpen om de
gemakkelijke, probleemloze prestaties te
leveren die u van HP verwacht

● Snel en gemakkelijk aan te brengen,
voorgelijmd behangpapier.

Help klanten hun interieur een opvallende uitstraling te
geven

● Help klanten hun interieur uitstraling te geven
met duurzame, kleurrijke, gedetailleerde
creatieve muurposters

● HP PVC-free Wall Paper is de concurrerende
digitale oplossing van HP voor nieuwe
muurpostertoepassingen

● Deze media kunnen gemakkelijk als gewoon
behangpapier worden gebruikt en voldoen
aan de commerciële standaarden daarvoor.



HP PVC-free Wall Paper

Productspecificaties
Gewicht 175 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
Dikte 7 mil/178 micron volgens ISO 534 testmethode
Ondoorschijnendheid 94% volgens TAPPI T-425 testmethode
Helderheid 83% volgens ISO 2470 testmethode
Witheid 73 volgens ISO 11475 testmethode
Laminering Nee
Voltooien Mat
Zelfklevende rug Behanglijm op waterbasis
Temperatuur, in bedrijf 15 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Vlamvertragend Klasse A goedgekeurd (brandcertificering)
Waterbestendigheid Ja
Droogtijd Niet van toepassing
Bewaartijd vóór gebruik 1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
Temperatuur, bij opslag 18 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 35 tot 55% relatieve luchtvochtigheid
Land van herkomst Geproduceerd in de V.S.
Bestelinformatie Productnummers Rolformaten UPC-codes

CH098B 1067 mm x 30,5 m 886111126217
CH003B 1372 mm x 30,5 m 886111126200

Garantie HP levert een reeks zelfklevende media met garanties die waarborgen dat deze producten geen materiaal- en coatingfouten bevatten die het
gebruik van de print nadelig beïnvloeden en dat zij beantwoorden aan de door HP gepubliceerde specificaties. Deze garanties omvatten ook
belangrijke eigenschappen zoals lichtbestendigheid en een gemakkelijke verwijdering van gespecificeerde oppervlakken. (HP PVC-free Wall
Paper kan gemakkelijk van de muur verwijderd worden. Lijmresten zijn gemakkelijk met water en een spons te verwijderen.) Bepaalde
garantiebeperkingen gelden. Complete garantie-informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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