
HP Universal Adhesive Vinyl

Een economisch zelfklevend vinyl voor dagelijks gebruik dat ideaal is voor binnen- en
buitentoepassingen. HP Universal Adhesive Vinyl is gemakkelijk te gebruiken voor
duurzame, opvallende displays.

Zakelijke gebruikers zoals printservicebureaus, copyshops en makers van bewegwijzering die een uitstekende
weergavekwaliteit nodig hebben voor opvallende signs en displays.

Geschikt voor tal van toepassingen en afwerkingen.

Uitzonderlijk duurzaam voor resultaten die lang mooi blijven.

Gemakkelijk te gebruiken en te verwerken voor snelle printresultaten.



HP Universal Adhesive Vinyl

Compatibiliteit
Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies

De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor
niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht 290 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
Dikte 11 mil/280 micron volgens ISO 534 testmethode
Ondoorschijnendheid 85% volgens TAPPI T-425 testmethode
Helderheid 97% volgens TAPPI T-452 testmethode
Witheid 88 (met backing), 90 (zonder backing) volgens CIE GANZ 82 testmethode
Laminering Ja, koud. Bij gebruik buiten moeten randen worden beschermd. Meer informatie over onze lamineerpartners is beschikbaar op HP's website:

www.hp.com/go/designjet/supplies
Voltooien Mat
Temperatuur, in bedrijf 15 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 tot 70% rel
Lichtechtheid (etalage, binnen) UV-inkt Meer dan 1,5 jaar ongelamineerd, originele HP 91 Vivera inkt op pigmentbasis
Lichtechtheid (thuis of kantoor, binnen) UV-inkt 2,6 jaar
Waterbestendigheid Redelijk waterbestendig met originele HP 91 Vivera inkt op pigmentbasis, lamineren aanbevolen
Droogtijd Minder dan 3 minuten met 400% inkt (bij 23° C, 50% rel)
Bewaartijd vóór gebruik 1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
Temperatuur, bij opslag 10 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 20 tot 70% rel
Land van herkomst Geproduceerd in Zwitserland
Bestelinformatie Productnummers Rolformaten UPC-codes

CG498A 1524 mm x 20 m 884420046684
Q8676A 914 mm x 20 m 882780326125
Q8677A 1067 mm x 20 m 882780326132

Garantie HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt. Gebruikers die desondanks niet
tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.
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