
HP Opaque SCRIM

389 µm, mat, ondoorzichtig PVC bannerpapier van
scheurbestendig polyester dat is ingebed tussen twee
witte vinyllagen. Een speciale inkt-absorberende
coating maakt het papier waterbestendig en produceert
schitterende kleuren en een goede randdefinitie met
UV inkt op pigmentbasis. 

• Praktisch materiaal voor banners, decoratie en
signs voor binnen en buiten.

• Dit veelzijdige materiaal is rekbaar, geschikt
om oogjes in te ponsen en om nat te lamineren. 

• Deze media zijn flexibel in het gebruik, want
compatibel met inkt op kleurstofbasis en UV-inkt.

• Het materiaal is ondoorzichtig, waterbestendig,
lichtecht en weerbestendig.

• Helderwitte vinyl banner met een extra laag om
het 100% ondoorschijnend te maken.

Dit product is ideaal voor sign-winkels, printservicebureaus
en anderen die 100% ondoorschijnende inkjetbanners
van uitstekende kwaliteit wensen.
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Meer informatie over HP grootformaat printermedia is
beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies

Copyright © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder
vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor
HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in deze documentatie
kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.

Gewicht

Dikte

Witheid

Ondoorschijnendheid

Laminering

Montage

Scheurbestendigheid

Temperatuur, in bedrijf

Luchtvochtigheid, in bedrijf

Lichtechtheid

Watervastheid

Inktcompatibiliteit

Droogtijd

Bewaartijd vóór gebruik

Land van herkomst

Bestelinformatie

Garantie

Compatibiliteit

496 gr/m2

389 µm

147 vlg. CIE Ganz 82 testmethode

> 99%

Nat lamineren

Media kunnen aan de achterzijde aan elkaar gelast worden via hoogfrequente thermische en inductiemethoden

1150 MD (N 50 mm), 700 CD (N 50 mm)

15-35°C

20-80%

Druppeltest – Ja met UV. Vocht afwrijven – acceptabel na 24 uur

Inktsupplies op kleurstofbasis en UV inktsupplies

HP 5000 serie: kleurstof ≤ 2,5 minuut, UV ≤ 3,5 minuut  HP CP serie: ≤ 1 minuut

6 maanden

Zwitserland

Alle HP grootformaat printermedia worden gegarandeerd tegen fabricagefouten en -gebreken. Bij correct gebruik zijn de media bestand
tegen vastlopen in de printer. Gebruikers die niet tevreden zijn over HP printermedia, kunnen contact opnemen met hun HP reseller. 

HP 5000 serie UV binnen: schatting > 24 jaar, HP 5000 serie UV etalage: schatting 16 maanden, 
HP 5000 serie UV buitencondities: schatting 2-3 maanden (praktijktest), HP 5000 serie kleurstof binnen: schatting 10 maanden, 
HP CP serie UV binnen: schatting > 34 jaar, HP CP serie UV etalage: schatting 18 maanden, 
HP CP serie UV buiten: schatting 2-3 maanden, HP CP serie kleurstof binnen: schatting 17 maanden, HP 800 en 500 serie binnen: schatting 8 maanden

HP Designjet printers HP inktsupplies
HP Designjet 5500 serie HP Nr. 81 kleurstof/83 UV inktsupplies
HP Designjet 5000 serie HP Nr. 81 kleurstof/83 UV inktsupplies
HP Designjet 3000 serie HP Designjet CP inktsystemen kleurstof/UV
HP Designjet 2000 serie HP Designjet CP inktsystemen kleurstof/UV
HP Designjet 800 serie HP Nr. 10, 11 en 82 inktsupplies
HP Designjet 500 serie HP Nr. 10, 11 en 82 inktsupplies

Niet-HP groot-formaat printers
Epson 9500 (Pigment)
Epson 9000 (Kleurstof)
Mutoh RJ 6000/Falcon

Bestelnr. Rolformaten UPC-codes
Q1898B 914 mm x 15 m 8 08736-63085 6
Q1899B 1067 mm x 15 m 8 08736-63086 3
Q1901B 1372 mm x 15 m 8 08736-63087 0
Q1902B 1524 mm x 15 m 8 08736-63088 7


