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WIĘKSZY KOMFORT PRACY
Bezpieczna praca jest teraz łatwiejsza — pracuj lepiej i wygodniej

Specjalna wentylacja nie
jest wymagana2

Atrament na bazie wody,
zawartość wody do

65%

W większości atramentów innych firm nawet

80%
formuły atramentu ekosolwentowego
tworzy lotny rozpuszczalnik organiczny

Atramenty HP Latex na bazie wody
opracowano tak, aby uniknąć zagrożeń
związanych z rozpuszczalnikami i UV,
nie rezygnując z jakości.

sklasyfikowany przez EPA jako niebezpieczna
substancja zanieczyszczająca powietrze (HAP)3.
Wysoka lotność tego związku w dużych
stężeniach w atramentach ekosolwentowych
zawsze powoduje znacznie wyższy poziom
lotnych związków organicznych (VOC) niż w
przypadku atramentów na bazie wody⁴.

Co zawierają atramenty
HP Latex?

Brak monomerów
reaktywnych5

Cząsteczki
polimeru
Latex

Cząsteczki
pigmentu

Atramenty HP Latex zapobiegają narażeniu
na działanie monomerów reaktywnych
i wytwarzaniu ozonu.

Baza płynnego atramentu
(woda, środek zwilżający
i substancja utrzymująca
wilgotność)

Atramenty UV i oparte na żelu UV

80%

mogą zawierać do
związków
niebezpiecznych, takich monomery
akrylowe i fotoinicjatory6.
Specjalna wentylacja
nie jest wymagana2

Bez HAP7

Wydruki bezwonne8

Brak monomerów
reaktywnych5

Nie zawierają
ozonu

ZYSKAJ WIĘCEJ
Tworzenie nowych możliwości — pomóż klientom zrealizować cele dotyczące zrównoważonego
rozwoju, wyróżnij swoją firmę i zyskaj przewagę, aby zdobyć nowe zlecenia.
Bezwonne wydruki8 można stosować
w większej liczbie pomieszczeń, w tym
w otoczeniu wrażliwym, takim jak szkoły,
szpitale i miejscach, gdzie obowiązują
rygorystyczne kryteria ochrony zdrowia
i środowiska.

Technologia HP Latex Technology jest zgodna
z certyfikacją, która pozwala uzyskać ponad
certyfikatów i oznaczeń związanych
z ochroną środowiska.
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Inks comply with toy
safety standards9

UL ECOLOGO®10

The mark of
responsible forestry11

Unrestricted full room
No-wait installation or lamination12

Level 1 - Zero Discharge of
Hazardous Chemicals13

Dostępny jest duży wybór
ekologicznych nośników.
Połącz zgodne nośniki i technologię
HP Latex, aby ułatwić klientom
działanie zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Patrz hp.com/go/mediasolutionslocator.

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Ograniczanie wpływu na środowisko — tworzenie świata wolnego od odpadów. Dzięki
kompleksowym rozwiązaniom firma HP przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w
branży druku wielkoformatowego na etapie produkcji, projektowania i wykorzystania
materiałów oraz wycofania produktów i wydruków z eksploatacji.
Litrowe wkłady atramentowe z tworzyw
sztucznych zastąpiono wkładami
wykonanymi z kartonu ekologicznego14
Zastosowanie wkładów atramentowych HP z kartonu
ekologicznego ogranicza wykorzystanie tworzyw
sztucznych o

80%, a COe o 66%

14

.

Całkowita eliminacja odpadów15

Lokalny recykling
kartonu15

Bezpłatny zwrot
w programie HP Planet
Partners15

Roczne obniżenie emisji COe odpowiadające:

Ponad 38 milionów

naładowanych smartfonów

Ponad 1 milion kilometrów
(741 935 mil)
przejechanych samochodem

291 ton COe/rocznie

Oszczędności związane z
transportem wynoszące

mniej podczas produkcji

8 ton COe/rok (lepsza

sprawność objętościowa)

Odpowiednie wycofanie wydruków z eksploatacji
Wydruki HP Latex można poddać recyklingowi, są zwrotne, nie zawierają
materiałów niebezpiecznych i można je bezpiecznie utylizować16.
Więcej informacji: hp.com/recycle

Ograniczenie wpływu na środowisko
Atramenty HP Latex na bazie wody są zgodne ze standardami Roadmap to Zero,
których celem jest wyeliminowanie niebezpiecznych substancji chemicznych
i stosowanie takich, które zapewniają zrównoważony rozwój13.
Więcej informacji: roadmaptozero.com

Drukarki i materiały eksploatacyjne HP zawierają tworzywa sztuczne pozyskane
z recyklingu zużytych urządzeń elektronicznych, butelek po napojach, sprawdzone
przez UL tworzyw sztucznych wyłowionych z oceanów, plastikowych wieszaków
na ubrania oraz oryginalnych pustych wkładów atramentowych HP.

WŁAŚCICIELE DRUKAREK HP LATEX
UZYSKUJĄ NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI:
(Dotyczy atramentów HP Latex trzeciej i czwartej generacji)

Pomóż w dalszym rozwoju

Możliwość wydrukowania atestu
przyjazności środowisku i
wywieszenia go w widocznym
miejscu17.

Wykorzystanie możliwości recyklingu materiałów
6
eksploatacyjnych5 HP i zwrotu materiałów drukarskich
HP
odbioru surowców wtórnych.
programu szkoleniowego HP EcoSolutions.
Dalszy rozwój własnego profilu
Wykorzystanie możliwości recyklingu
środowiskowego za sprawą
materiałów eksploatacyjnych HP i zwrotu
programu szkoleń w dziedzinie
materiałów drukarskich HP za
rozwiązań HP EcoSolutions.
pośrednictwem naszego wygodnego i
bezpłatnego programu HP Planet Partners
odbioru surowców wtórnych¹⁸.

1. Firma HP jest uznanym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ograniczania
wpływu na środowisko naturalne. Global 100 — ranking liderów zrównoważonego
rozwoju w 2020 roku. Roczne zestawienie korporacji opracowane przez Corporate
Knights, kanadyjską firmę z branży mediów i badań. Więcej informacji:
hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298.
2. Dotyczy drukarek HP Latex Nie są wymagane specjalne urządzenia wentylacyjne do
filtracji powietrza w celu spełnienia amerykańskich wymogów bezpieczeństwa i higieny
pracy (OSHA). W niektórych modelach dostępne są systemy zbierania kondensatu. Na
życzenie klienta można zainstalować specjalne urządzenia wentylacyjne — szczegółowe
informacje są dostępne w Instrukcji przygotowania miejsca instalacji. Klienci powinni
zapoznać się z krajowymi i lokalnymi wymogami oraz przepisami.
3. Zgodnie z kartami charakterystyki (SDS) producentów, większość atramentów opartych
na rozpuszczalnikach ekologicznych zawiera do 80% eterów glikolu. Zgodnie z ustawą
Clean Air Act, amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) sklasyfikowała je jako
niebezpieczne substancje zanieczyszczające powietrze (HAP). Więcej informacji:
epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants.
4. Porównanie wytwarzania lotnych związków organicznych (VOC) przez główne
rozpuszczalniki atramentów przy tej samej masie/objętości i temperaturze.
5. Drukowanie z wykorzystanie atramentów HP Latex umożliwia wyeliminowanie
problematycznych monomerów reaktywnych związanych z drukowaniem przy użyciu UV.
Monomery akrylowe występujące w nieutrwalonych atramentach UV i opartych na żelu
UV mogą spowodować uszkodzenia skóry.
6. Zgodnie z kartami charakterystyki (SDS) producentów atramenty UV i oparte na żelu UV
zawierają do 80% składników niebezpiecznych wymienionych w bazie danych substancji
zarejestrowanych przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
7. Atramenty HP Latex przetestowano pod kątem obecności niebezpiecznych substancji
zanieczyszczających powietrze zdefiniowanych w ustawie Clean Air Act zgodnie z metodą
EPA 311 (testy prowadzono w 2013 r.). Nie wykryto żadnych substancji tego typu.
8. Dostępny jest szeroki zestaw nośników o bardzo różnych profilach zapachu. Niektóre
z nośników mogą wpływać na wonność końcowego wydruku.
9. Na podstawie testów stwierdzono zgodność atramentów HP Latex 872, 882 i 886 z
następującymi metodami i protokołami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek: EN 71-3,
EN9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 i SOR 2018-83.
Firma HP nie zaleca stosowania tych atramentów w zabawkach przeznaczonych dla
dzieci w wieku poniżej 3 lat.
10. Dotyczy atramentów HP Latex serii R. Certyfikat UL ECOLOGO® według normy UL 2801
świadczy o tym, że atrament spełnia wiele obejmujących liczne atrybuty, opartych na
ściśle określonym cyklu eksploatacji kryteriów dotyczących zdrowia ludzkiego i
środowiska naturalnego (patrz ul.com/EL). HP to jedyny producent rozwiązań do
drukowania oferujący atramenty z certyfikatem UL ECOLOGO® Certified w kategorii
„Atramenty do drukowania i folie graficzne”. Więcej informacji:
spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
11. Dotyczy wybranych materiałów do drukowania wielkoformatowego HP. Kod licencji na
używanie znaku towarowego BMG: FSC®-C115319, patrz fsc.org. Kod licencji na używanie
znaku towarowego HP: FSC®-C017543, patrz fsc.org. Niektóre produkty z certyfikatem
FSC® nie są dostępne we wszystkich regionach. Informacje na temat wielkoformatowych
materiałów eksploatacyjnych HP są dostępne na stronie HPLFMedia.com.

12. Dotyczy atramentów HP Latex. Certyfikat UL GREENGUARD Gold według normy UL 2818
świadczy o tym, że produkty spełniają wymagania standardów UL GREENGUARD
dotyczących niskiego poziomu emisji substancji chemicznych do powietrza wewnątrz
budynków podczas użytkowania produktu. Nieograniczona wielkość — pełna dekoracja
pomieszczenia o powierzchni 33,4 m² (360 ft²) w biurze, 94,6 m² (1018 ft²) w sali
szkolnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie ul.com/gg
13. Brak uwalnianych niebezpiecznych substancji chemicznych Dotyczy atramentów
HP Latex. Standard ZDHC Roadmap to Zero poziomu 1 oznacza, że jest zgodny lub
spełnia wymagania standardów wg listy ZDHC substancji niedozwolonych podczas
produkcji (ZDHC MRSL) 1.1, czyli obowiązującej w różnych krajach listy substancji
chemicznych, których nie można stosować w procesie produkcji. ZDHC to organizacja
działająca na rzecz wyeliminowania niebezpiecznych substancji chemicznych i
stosowania takich, które zapewniają zrównoważony rozwój. Roadmap to Zero Program
to obejmująca różne podmioty organizacja zrzeszająca firmy, podmioty stowarzyszone
i współpracujące łańcucha wartości, które wspólne stosują praktyki odpowiedzialnego
zarządzania substancjami chemicznymi. Więcej informacji: roadmaptozero.com.
14. Ograniczenie emisji CO2e określone na postawie przejścia z plastikowych na kartonowe
wkłady atramentowe HP Eco-Carton. Roczne oszczędności związane z produkcją
wynoszą 291 ton, a z transportem — 8 ton. Odpowiada to przejechaniu 1 194 028 km
(741 935 mil) samochodem osobowym lub naładowaniu ponad 38 milionów
smartfonów.
15. Zewnętrzne opakowanie wkładu atramentowego HP z kartonu ekologicznego można
przetworzyć powtórnie w 100% w ramach programu przetwarzania kartonu/papieru.
Materiały wewnętrzne torebki na atrament można przetworzyć powtórnie w 55%
i zwrócić bezpłatnie w ramach programu HP Planet Partners w celu ponownego
przetworzenia części z tworzyw sztucznych. Całkowita eliminacja odpadów.
W przypadku zwrotu torebek na atrament/głowic drukujących/wydruków na stronie
hp.com/recycle można znaleźć informacje na temat udziału i dostępności programu
HP Planet Partners; program może być niedostępny w danym regionie.
16. Dotyczy wydruków przygotowanych z wykorzystaniem atramentów HP Latex
trzeciej i czwartej generacji. Większość papierowych materiałów do wydruków
wielkoformatowych HP można poddać recyklingowi w ramach powszechnie dostępnych
programów przetwarzania surowców wtórnych lub zgodnie z procedurami w danym
regionie. Niektóre nośniki HP można zwrócić bezpłatnie w ramach wygodnego
programu odbioru nośników wielkoformatowych HP. Programy te mogą nie być
dostępne w Twoim regionie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. Materiały HP do wydruków wielkoformatowych,
niezadrukowane i zadrukowane oryginalnymi atramentami HP Latex trzeciej i czwartej
generacji, nie zawierają materiałów niebezpiecznych i można je bezpiecznie utylizować.
Aby uzyskać informacje obowiązujące w danym regionie, skontaktuj się z lokalnym
przedsiębiorstwem komunalnym.
17. Certyfikat atestów środowiskowych jest dostępny dla dostawców usług drukowania jako
wyraz zgodności rozwiązań do drukowania HP Latex zakupionych od HP z normami
ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi eksploatacji. Atesty te zostały
przyznane HP. Drukarnie / dostawcy usług drukowania muszą uzyskiwać certyfikaty i
oznakowania ekologiczne bezpośrednio u jednostek certyfikujących. HP nie sugeruje ani
nie udziela certyfikatów ani oznakowań ekologicznych drukarniom / dostawcom usług
drukowania oraz nie pomaga poszczególnym klientom w postępowaniach
certyfikacyjnych.
18. W przypadku zwrotu spełniających wymagania atramentów, głowic drukujących i
materiałów do drukowania na stronie hp.com/recycle można znaleźć informacje na
temat udziału i dostępności programu HP Planet Partners; program może być
niedostępny w danym regionie. Jeżeli ten program jest niedostępny lub gdy nie
obejmuje innych materiałów eksploatacyjnych, należy skontaktować się z lokalnymi
władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i uzgodnić właściwy sposób ich
utylizacji.
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