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EWJ3900 – SyntiTec PP Outdoor Film 180. Mat
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EWJ3900 er en mat, rive fast polypropylen film med en vandafvisende
belægning, der ligner papir.
Udskrifterne er kendetegnet med høj farve glans og billede definition.
Produktet er velegnet til både indendørs og udendørs anvendelse.
For at opnå optimal udendørs holdbarhed, skal printmediet udskrives
med pigmentbaseret blæk.
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Vægt/m2
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Anbefalet brug

- Flot medie til alle former for grafisk
print udendørs som indendørs.
- Posters.
- A-standere.
- Roll-ups og displays.
- Udstillinger.
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Egenskaber

- Lys hvid til bred farveskala og høj
farvemætning.
- Høj produktivitet.
- Hurtig tørrende.
- Hurtig behandling er mulig.
- Fremragende billedkvalitet definition og
linie klarhed.
- Multi-ink (dye, pigment, piezo, thermal).
- Vandfast med pigmenteret blæk.
- Kan koldlamineres.
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