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PermaJet P3 Production Matt Canvas
380g/m2 rolka 24 cale (61 cm x 18
m)
Cena brutto

576,36 zł

Cena netto

468,59 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

APJ24668

Kod producenta

APJ24668

Producent

PermaJet

Opis produktu
PermaJet P3 Production Matt Canvas 380g/m2 to niezwykle elastyczne i niepękające płótno, wykonane z mieszanki 80%
poliestru i 20% bawełny. Biała, matowa, drobnoziarnista powierzchnia nadaje szeroką rozpiętość tonalną, dużą gamę kolorów i
głębię ostrości obrazu. Wysoki współczynnik D-Max sprawia, że to płótno jest doskonałym nośnikiem dla wydruków
monochromatycznych i kolorowych. P3 Production Matt Canvas jest przeznaczony do drukarek atramentowych
wykorzystujących atramenty barwnikowe, wodno pigmentowe, jak i również lateksowe.
1 m2 = 48,17 zł brutto.
Przeznaczenie:
reprodukcje dzieł sztuki,
reprodukcje artystyczne: krajobrazy, pejzaże, przyroda, portrety,
fotografia ślubna,
fotografia artystyczna,
fotografia studyjna,
fotografia dziecięca,
limitowane wydruki,
długotrwałe prace fotograficzne i dzieła sztuki,
do wydruków kolorowych i czarno-białych.
Dostępne Szerokości Rolek
24" P3 Production Matt 380g/m2 x 18 m
44" P3 Production Matt 380g/m2 x 18 m
60" P3 Production Matt 380g/m2 x 18 m

13”
17”
24”
36”
44”
50”
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Szerokość Roli
Rozmiar
Szerokość
330 mm
432 mm
610 mm
914 mm
1118 mm
1270 mm
1524 mm
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Specyfikacja
PARAMETRY PODSTAWOWE:

Format: rolka 24 cale (61 cm x 18 m)
Gramatura: 380 g/m2
Grubość: 0,50 mm
Wykończenie: matowe, białe o drobnoziarnistej powierzchni
Mieszanka: 80% poliester i 20% bawełna

INNE:

wodoodporne,
szybkie czasy schnięcia,
odporne na pęknięcia,
szybkoschnące, z wybielaczem optycznym,
do wydruku zarówno kolorowego, jak i monochromatycznego,
żywe kolory, głęboka czerń,
kompatybilny z wodnymi tuszami barwnikowymi i pigmentowymi.
PRZECHOWYWANIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA:

Zaleca się przechowywanie i użytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotności od 30 do 60%. Płótno
zawsze powinno być przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni płótna, w
razie potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.
Zawsze lakieruj płótno za pomocą werniksów, aby poprawić jakość wydruku, ale przede wszystkim chronić je przed działaniem
promieniowania UV i żółknięciem.

Białe, bawełniane rękawiczki dla fotografów

Karta specyfikacji produktu: P3 Production Matt Canvas 380gsm
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