TEKNISK OG GRAFISK STORFORMAT LEVERANDØR
EWJ6693 – PolyTex Heavy Clean Cut/WF/FR 235gr.
EWJ6693 er et hvidt og brandhæmmende 100% vævet polyester stof.
Vandafvisende mat overflade.
Exceptionel trykt opløsning og høj definition.
Med brandhæmmende effekt (B1), giver det Clean Cut-funktion, der
gør det muligt at renskære til størrelsen selv ved hjælp af normale
skæremaskiner, - uden løse tråde. Således kan den installeres og
vises frithængende.
Kraftigt, blødt og slidstærkt foto stof, der ikke får nogen krøller under
opspænding.
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Produkt

EWJ6693 – PolyTex Heavy Clean Cut.
Mat hvid.

Produkt

EWJ6693 – PolyTex Heavy Clean Cut.
Mat hvid.

Vægt/m2

230 gr. / 280 micron.
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Finish

Mat.
100% vævet polyester.
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Mat.
100% vævet polyester.

Anbefalet brug

- Udendørs / Indendørs skilte.
- Syntetisk canvas.
- Roll-up banner.
- Hurtige bannere.
- Væg reklamer.
- Hængende bannere.
- Opspændt banner display.
- Udstillings grafik.
- POP-up displays.
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Egenskaber

EWJ A/S

Rosas Minde Vej 49
7120 Vejle Ø
DK

		

- Ægte farvegengivelse.
- Fugtsikker for kortsigtede udendørs
applikationer.
- Clean Cut, renskæring uden løse tråde.
- Velegnet til syning.
- Brandhæmmende, B1 certificeret.
- Vandfast med pigmenteret blæk.
- God ridsefasthed.
CVR/SE- nr.
: 2107 2389
TLF:
: [+45] 75 81 45 99
ikkeVejleselv efter lang
tids opbevaring.
Bank- Krøller
: Sydbank,
Reg. nr.
. 7030
Hjemmeside
: www.ewj.as
Konto
: 2009512
e-mail
adresse
: mail@ewj.as
- nr.Multi-ink
(dye, pigment,
piezo,
thermal).
- Hurtig tørrende.
Pgm Dye

Pz

230 gr.

M

B1

Egenskaber

EWJ A/S

Rosas Minde Vej 49
7120 Vejle Ø
DK

		

- Ægte farvegengivelse.
- Fugtsikker for kortsigtede udendørs
applikationer.
- Clean Cut, renskæring uden løse tråde.
- Velegnet til syning.
- Brandhæmmende, B1 certificeret.
- Vandfast med pigmenteret blæk.
- God ridsefasthed.
CVR/SE- nr.
: 2107 2389
TLF:
: [+45] 75 81 45 99
ikkeVejleselv efter lang
tids opbevaring.
Bank- Krøller
: Sydbank,
Reg. nr.
. 7030
Hjemmeside
: www.ewj.as
Konto
: 2009512
e-mail
adresse
: mail@ewj.as
- nr.Multi-ink
(dye, pigment,
piezo,
thermal).
- Hurtig tørrende.
Pgm Dye

Pz

230 gr.

M

B1

