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EWJ7447 – Canvas LONDON Inkjet Cotton 340 gr. Mat

EWJ7447 – Canvas LONDON Inkjet Cotton 340 gr. Mat

EWJ7447 er et digital lærred, med et naturligt look på grund af sin 100%
bomuld sammensætning. Den fine konsistens er specielt designet til
fotografisk reproduktioner. Canvasen opnår denne finhed af lærredet på
to måder; den type garn der anvendes, og kalandrering af materialet.
Denne finkornhed vil hjælpe markeringen af omridset præcist, så der vil
opnåes en stor definition og udseende i digitale reproduktioner. Dens
overflade, er meget intens og helt hvid, dette bidrager til at give volumen
og kontrast til printet.
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Produkt
		

EWJ7447 – Inkjet Canvas London.
Mat hvid.
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Vægt/m2

340 gr. / 400 micron.
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340 gr. / 400 micron.

Finish
		

Mat.
100% bomuld canvas coated på en side.
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Anbefalet brug
		
		
		
		
		
		

- Indendørs skilte.
- Indrammet kunst.
- Udendørs skiltning.
- Art prints (klichéer).
- Plakater.
- Udstillinger.
- Scene dekoration.
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Egenskaber
- Høj stabilitet mod ekstern påvirkninger 		
			 med pigmenteret blæk.
		
- Hurtig tørrende.
		
- Vandfast udskrivning med pigmenteret blæk.
- Mat farvegengivelse, ingen refleksioner.
		
- Naturlig farvet tekstil.
		
- Yderligere behandling ved syning eller
			 øskner muligt.
		
- Velegnet til at strække
			 (Ingen revnedannelse på kanter).
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