DE SUSTENTABILIDADE

AUMENTE SUA VANTAGEM
COM A TECNOLOGIA HP LATEX
HP — RECONHECIDA ENTRE
AS CORPORAÇÕES MAIS
SUSTENTÁVEIS DO MUNDO1

AJUDA SEU DIA
Tornando as operações para maior segurança mais fáceis- permita uma operação mais confortável e
convidativa

Tinta à base de água,

Sem ventilação especial2

até

Na maioria das tintas competitivas, até

65% de água

80% da fórmula da tinta

As tintas HP Latex à base de água
são projetadas para evitar os riscos
associados ao solvente e UV sem
comprometer o desempenho.

ecossolvente é composta de um
solvente orgânico volátil listado como
um Poluente Perigoso do Ar (HAP) pela
EPA.3 A alta volatilidade deste composto
em altas concentrações em eco-tintas
solventes sempre resultam em níveis
significativamente mais altos de VOCs
do que tintas à base de água.⁴

O que há nas tintas HP Latex?

Partículas
de polímero
Látex

Sem química de monômero
reativo5

Partículas de
pigmentos

Veículo de tinta líquida

As tintas HP Latex ajudam a evitar
exposição à produtos químicos de
monômeros reativos e à geração de
ozônio.
As tintas UV e UV-gel podem conter

(água, agente umectante,
agente e umectante)

Sem ventilação
especial2

Sem HAPs7
(Poluentes de
Ar Perigosos)

Impressões
inodoras8

Sem química de
monômero reativo5

até 8 0 % de compostos perigosos,
como monômeros de acrilato e
fotoiniciadores.6

Livre de ozônio

AJUDA VOCÊ A VENCER
Criando mais oportunidades - apoie as metas de sustentabilidade de seus clientes,
diferencie seu negócio e obtenha vantagens para acessar novos negócios.
As impressões inodoras8 permitem
atender mais espaços internos, incluindo
ambientes sensíveis como escolas,
hospitais e locais com critérios rigorosos
relacionados à saúde humana e
considerações ambientais.

A tecnologia HP Latex fornece
certificações importantes com mais de
certificados e rótulos ambientais.

As tintas cumprem
os padrões de
segurança de
brinquedos9

UL ECOLOGO®10

Sala completa sem restrições
Instalação ou laminação sem
espera12

A marca do manejo
florestal responsável11

30

Nível 1 - Zero Discharge of
Hazardous Chemicals13 (Zero
de descarga de produtos
químicos)

Escolha entre uma ampla linha de
materiais de impressão eco-conscientes.
Combine material de impressão
compatível com a tecnologia HP Latex
para ajudar a aumentar sua vantagem
de sustentabilidade.
Acesse hp.com/go/mediasolutionslocator.

AJUDA NOSSO FUTURO
Redução do impacto — aspirar a um mundo sem desperdício. Com uma abordagem de ponta a
ponta, a HP continua a gerar maior impacto sustentável na impressão de grande formato por
meio da fabricação, projeto e materiais do produto e fim da vida útil do produto e da impressão.
Cartuchos de tinta plásticos de 1 litro substituídos pelo cartucho de tinta Eco-Carton14

Aterro zero15

O cartucho HP Eco-Carton reduz o plástico em

80% e o COe em 66%.

14
Reciclagem de papelão local15

Devolva para HP Planet
Partners gratuitamente15

Equivalência de redução anual de CO₂e de:

Mais de 38
milhões de

Mais de 1 milhão
de km (741.935 milhas)

291 toneladas de

8 toneladas de

percorridos de carro

smartphones carregados

CO₂e/ano de economia
de fabricação

CO₂e/ano de economia de
transporte (melhor
eficiência volumétrica)

Apropriado fim de vida útil da impressão
As impressões HP Latex são recicláveis, retornáveis ou não perigosas e
seguras para descarte.16
Acesse hp.com/recycle.

Impacto reduzido
As tintas HP Latex à base de água atendem aos padrões do Roadmap to Zero que
se dedicam a eliminar produtos químicos perigosos e a implementar produtos
químicos sustentáveis.13
Acesse roadmaptozero.com

As impressoras e suprimentos HP contêm plásticos reciclados projetados com
produtos eletrônicos pós-consumo, garrafas de refrigerante, plásticos marítimos
validados pela UL, cabides e cartuchos de tinta originais HP vazios.

COMO PROPRIETÁRIO DE UMA
IMPRESSORA HP LATEX VOCÊ PODE...
(Aplicável às tintas HP Latex de terceira e quarta gerações)

Imprima seu documento de
credenciais ambientais e exiba-o
com orgulho para que todos
vejam.17

Melhorar seu perfil ambiental
com o programa de treinamento
HP EcoSolutions.

1. A HP é reconhecida como líder em sustentabilidade ambiental e impacto social. As 100
corporações mais sustentáveis do mundo em 2020. Lista anual compilada pela
Corporate Knights, uma empresa canadense de mídia e pesquisa. Acesse
hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298.
2. Aplicável às impressoras HP Latex. Sem equipamento de ventilação especial significa que
os sistemas de filtragem de ar não são obrigatóriospara atender aos requisitos da OSHA
dos EUA. Sistemas de coletores de condensação são fornecidos em alguns modelos. A
instalação de equipamentos de ventilação especial fica a critério do cliente — consulte o
guia de preparação do local para detalhes. Os clientes devem consultar os requisitos e
regulamentos estaduais e locais.
3. De acordo com as fichas de dados de segurança dos fabricantes (SDSs), a maioria das
tintas ecossolventes contém até 80% de éteres de glicol. Estes são classificados pela
Agência de Proteção Ambiental (EPA) como Poluentes de Ar Perigosos (HAPs) sob a Lei
do Ar Limpo. Acesse epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants.
4. Comparando o solvente principal da geração de tintas de VOCs nas mesmas condições de
massa/volume e temperatura.
5. A impressão com tintas HP Latex não contém os monômeros reativos problemáticos
associados à impressão UV. Monômeros de acrilato presentes nas tintas UV não curadas
e tintas UV-gel podem danificar a pele.
6. As fichas de dados de segurança dos fabricantes (SDSs) indicam que as tintas UV e UV-gel
contêm até 80% de compostos perigosos especificados pelo banco de dados de
substâncias registradas da Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA).
7. As tintas HP Latex foram testadas para poluentes de ar perigosos, como definido no
Clean Air Act, pelo método 311 da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA (teste
conduzido em 2013) e nada foi detectado.
8. Há um amplo conjunto de materiais com perfis de odor muito diferentes. Alguns dos
materiais de impressão podem afetar o desempenho de odor da impressão final.
9. As tintas látex HP 872, 882 e 886 foram testadas e demonstraram conformidade com os
seguintes métodos e protocolos de segurança de brinquedos: EN 71-3, EN9, ASTM
F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 e SOR 2018-83. A HP não
recomenda o uso de tintas em brinquedos destinados a crianças com menos de 3 anos.
10. Aplicável às tintas HP Latex série R. A certificação UL ECOLOGO® referente ao padrão UL
2801 demonstra que uma tinta atende a uma variedade de rígidos critérios, com vários
atributos e baseados no ciclo de vida, relacionados à saúde humana e a questões
ambientais (consulte ul.com/EL). A HP é a única empresa de impressão que possui tintas
com a certificação UL ECOLOGO® na categoria de produtos “Tintas para impressão e
filmes gráficos”, consulte spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
11. Aplicável a materiais de impressão em grandes formatos HP selecionados. Código de
licença da marca comercial BMG FSC®-C115319, consulte fsc.org. Código de licença da
marca comercial HP FSC®-C017543, consulte fsc.org. Nem todos os produtos com
certificação FSC® estão disponíveis em todas as regiões. Para informações sobre os
materiais de impressão em grandes formatos HP, acesse HPLFMedia.com.

Aproveite as oportunidades de reciclar
suprimentos HP elegíveis e devolver
materiais de impressão HP por meio de
nosso programa de devolução HP Planet
Partners conveniente e gratuito.¹⁸

12. Aplicável às tintas HP Latex. A certificação UL GREENGUARD Gold para UL 2818
demonstra que os produtos são certificados de acordo com os padrões UL
GREENGUARD em termos de baixa emissão química em ambientes internos durante o
uso do produto. Tamanho de sala irrestrito — sala totalmente decorada, 33,4 m² (360
pés²) em um ambiente de escritório, 94,6 m² (1.018 pés²) em um ambiente de sala de
aula. Para mais informações, acesse ul.com/gg
13. Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Zero de descarga de produtos químicos
perigosos). Aplicável às tintas HP Latex. O ZDHC Roadmap to Zero Level 1 demonstra
que uma tinta está em conformidade ou atende às normas da Lista de Substâncias
Restritas de Fabricação do ZDHC (ZDHC MRSL) 1.1, uma lista de produtos químicos de
uso internacional proibido durante a produção. ZDHC é uma organização dedicada a
eliminar produtos químicos perigosos e implementar produtos químicos sustentáveis
nos setores de couro, têxtil e sintéticos. O Programa Roadmap to Zero é uma
organização com várias partes interessadas que inclui marcas, afiliadas da cadeia de
valor e associados, que trabalham em colaboração para implementar práticas de gestão
química responsável. Acesse roadmaptozero.com.
14. Redução de C0₂e com base na mudança de cartucho de tinta de plástico para cartucho
de tinta HP Eco-Carton de papelão, com economia anual de fabricação de 291 toneladas
e economia de transporte de 8 toneladas. Equivalente a 1.194.028 km (741.935 milhas)
percorridos por um veículo de passageiros médio ou mais de 38 milhões de
smartphones carregados.
15. A embalagem externa do cartucho de tinta HP Eco-Carton é 100% reciclável por meio de
programas locais para papelão/papel. Os materiais internos, incluindo o saco de tinta,
são 55% recicláveis e podem ser devolvidos gratuitamente ao programa HP Planet
Partners para reprocessamento de peças de plástico. Aterro zero. Para devolução do
saco de tinta/cabeça de impressão/impressões, acesse hp.com/recycle para saber
como participar e para ver a disponibilidade do programa HP Planet Partners; o
programa pode não estar disponível em sua região.
16. Aplicável às impressões produzidas com tintas HP Latex de terceira e quarta gerações. A
maioria dos materiais de impressão, baseados em papel de grande formato da HP, pode
ser reciclada por meio de programas de reciclagem comumente disponíveis ou de
acordo com as práticas específicas da região. Alguns materiais de impressão HP são
elegíveis para a devolução por meio do programa gratuito e conveniente de retorno de
material de impressão de grandes formatos HP. Os programas podem não existir na sua
região. Acesse HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para detalhes. Os materiais de
impressão de grande formato da HP, tanto não impressos quanto impressos com tintas
HP Latex originais de terceira e quarta gerações, não são perigosos e são seguros para
descarte. Entre em contato com a autoridade local de gestão de resíduos para obter
instruções locais específicas da área.
17. O Certificado de credenciais ambientais está disponível para PSPs como um meio de
demonstrar as credenciais ambientais dos ativos de impressão HP Latex que você
adquiriu da HP, de acordo com as instruções de uso. Essas credenciais foram concedidas
à HP. Gráficas/prestadores de serviço de impressão devem buscar certificações e selos
ecológicos diretamente com os órgãos de certificação. A HP não deixa implícita nem
oferece certificação nem rótulos ecológicos a gráficas/PSPs nem oferece suporte ao
processamento dessas certificações por clientes individuais.
18. Para devolução de suprimentos de tinta, cabeças de impressão e materiais de
impressão qualificados, acesse hp.com/recycle para saber como participar e para ver a
disponibilidade do programa HP Planet Partners; o programa pode não estar disponível
em sua região. Quando esse programa não estiver disponível e no caso de outros
consumíveis não inclusos nele, fale com as autoridades locais responsáveis pelo destino
de resíduos para se informar sobre a forma correta de descarte.
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