MELHORE O SEU SENTIDO DE

SUSTENTABILIDADE
COM A TECNOLOGIA HP LATEX

A HP É RECONHECIDA COMO UMA DAS EMPRESAS
MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO1

SIMPLIFICA O SEU DIA
Operações mais simples e mais seguras que permitem uma utilização mais fácil e fluida.

Sem necessidade de
ventilação especial 2

Tinteiros à base de água:
até

65% de água

Na maioria dos tinteiros da concorrência,

80%

Os Tinteiros HP Latex à base de água são
concebidos para evitar perigos associados
a tintas solventes e tintas UV, sem
comprometer o desempenho.

até
da fórmula de tinta eco-solvente
é composta por um solvente orgânico volátil
considerado Poluente Atmosférico Perigoso
(HAP) pela EPA.3 A alta volatilidade deste
composto em elevadas concentrações nas
tintas eco-solventes resulta sempre em níveis
significativamente mais elevados de COVs
(compostos orgânicos voláteis) do que as tintas
à base de água.⁴

Qual a composição da tinta
dos Tinteiros HP Latex?

Nenhuma reação química
de monómeros reativos5

Partículas
do polímero
de látex

Partículas de
pigmentos

Veículo líquido da tinta

Os Tinteiros HP Latex ajudam a evitar a
exposição a reações químicas de monómeros
reativos e a produção de ozono.

(água,agente molhante
e humectante)

As tintas UV e tintas de gel UV podem conter

Sem poluentes atmosféricos perigosos (HAPs)4

até
de compostos perigosos, como
monómeros de acrilato e fotoiniciadores.6

80%

Ni

SEM PERIGOS

Níquel

Sem necessidade de
ventilação especial2

Sem HAPs7

Impressões
inodoras8

Nenhuma reação química
de monómeros reativos5

Sem ozono

CONTRIBUI PARA O SEU SUCESSO
Crie mais oportunidades – apoie os objetivos de sustentabilidade dos seus clientes,
destaque a sua empresa e ganhe vantagem para aceder a novos negócios.
Pode usar as impressões inodoras8 num
maior número de espaços interiores,
incluindo ambientes sensíveis como
escolas, hospitais e locais com critérios
rígidos relacionados com a saúde
humana e bem-estar do meio ambiente.

A Tecnologia HP Latex apresenta as certificações
certificados
mais importantes, com mais de
ambientais e rótulos ecológicos.

30

ECOLOGO

Inks comply with toy
safety standards9

The mark of
responsible forestry11

UL ECOLOGO®10

Unrestricted full room
No-wait installation or lamination12

Level 1 - Zero Discharge of
Hazardous Chemicals13

Escolha de entre uma vasta gama de
suportes de impressão ecológicos.
Combine suportes de impressão
compatíveis com a Tecnologia HP Latex
para melhorar o sentido de
sustentabilidade dos seus clientes.
Consulte hp.com/go/mediasolutionslocator.

CONTRIBUI PARA O NOSSO FUTURO
Reduza o impacto e aspire a um mundo sem desperdícios. Numa abordagem abrangente,
a HP continua a criar um impacto sustentável superior nas impressões de grande formato
através do fabrico, do design de produtos e materiais e do fim de vida útil das impressões
e dos produtos.
Não é depositado em aterros sanitários15

Tinteiros de plástico de 1 litro substituídos
por Tinteiros HP Eco-Carton14
O Tinteiro HP Eco-Carton reduz a utilização de
plástico em

80% e de COe em 66%.

14
Reciclagem local do cartão15

Devolução gratuita com
o Programa HP Planet
Partners15

Redução anual de COe que equivale a:

Mais de 38 milhões

Mais de 1 milhão de km

de smartphones carregados

percorridos por um automóvel

Poupança de 291 toneladas
de COe/ano no fabrico

Poupança de 8 toneladas
de COe/ano em transporte
(uma melhor eficiência
volumétrica)

Fim de vida útil adequado das impressões
As impressões HP Latex são recicláveis, podem ser devolvidas, não são
perigosas e podem ser eliminadas de forma segura.16
Visite hp.com/recycle.

Impacto reduzido
Os Tinteiros HP Latex à base de água cumprem as normas Roadmap to Zero
dedicadas à eliminação de substâncias químicas perigosas e à implementação
de substâncias químicas sustentáveis.13
Visite roadmaptozero.com.

As impressoras e consumíveis HP contêm plásticos reciclados produzidos com peças
eletrónicas pós-consumo, garrafas de refrigerantes, plásticos (em risco de entrar nos
oceanos) validados pela UL, cabides, e Tinteiros HP Originais vazios.

COMO PROPRIETÁRIO DE UMA
IMPRESSORA HP LATEX, PODE...

(Aplicável aos Tinteiros HP Latex das 3.ª e 4.ª gerações)

Imprimir o documento com
as credenciais ambientais e
colocá-lo num local de
elevada visibilidade para que
todos possam consultá-lo.17

Contribua ainda mais para o desenvolvimento
do seu
Aproveite
as oportunidades para reciclar os
6
e devolva
os suportes
HP
consumíveis HP 5elegíveis
para
esse fim de impressão
programa de formação HP EcoSolutions. através dos nossos simples programas de recolha.
Contribuir para o
Aproveitar as oportunidades para reciclar
desenvolvimento do seu
os consumíveis HP elegíveis para esse fim
perfil ambiental com o
e devolver os materiais de impressão da
programa de formação
HP através do nosso programa de recolha
HP EcoSolutions.
HP Planet Partners prático e gratuito.¹⁸

1. A HP é reconhecida como líder em termos de sustentabilidade ambiental e impacto
social. Lista "2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" (As 100
empresas mais sustentáveis do mundo em 2020). Lista anual compilada pela Corporate
Knights, uma empresa de comunicação e investigação canadiana. Consulte
hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298.
2. Aplicável às Impressoras HP Latex. A afirmação "Sem necessidade de ventilação especial"
significa que não são necessários sistemas de filtração de ar para cumprir os requisitos
da OSHA dos Estados Unidos. Em alguns modelos, são fornecidos sistemas de recolha de
condensado. A instalação do equipamento de ventilação especial fica ao critério do
cliente. Consulte o "Site Preparation Guide" (Guia de Preparação do Local) para obter mais
informações. Os clientes devem consultar os regulamentos e requisitos locais.
3. Em conformidade com as fichas de dados de segurança (SDS), a maioria das tintas
eco-solventes contém até 80% de éteres de glicol. Estas são classificadas pela Agência
de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos (EPA) como Poluentes Atmosféricos
Perigosos (HAPs), conforme definido no Clean Air Act (Lei do Ar Limpo). Consulte
epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants.
4. Comparando a geração de COVs (compostos orgânicos voláteis) do principal solvente de
tintas com a mesma massa/volume e condições de temperatura.
5. A impressão com Tinteiros HP Latex evita os problemáticos monómeros reativos
associados à impressão UV. Os monómeros de acrilato presentes em tintas UV não
curadas e tintas de gel UV podem provocar lesões na pele.
6. As fichas de dados de segurança (SDS) dos fabricantes indicam que as tintas UV e de gel
UV contêm até 80% de compostos perigosos especificados na base de dados de
substâncias registadas pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA).
7. Os Tinteiros HP Latex foram submetidos a testes para deteção de Poluentes
Atmosféricos Perigosos, conforme definido na Clean Air Act (Lei do Ar Limpo), segundo o
Método 311 da U.S. Environmental Protection Agency (Agência de Proteção do Ambiente
dos Estados Unidos) (testes realizados em 2013), não tendo sido detetados quaisquer
agentes poluentes.
8. Existe um vasto conjunto de suportes de impressão com perfis odoríferos muito
diferentes. Alguns dos suportes de impressão podem afetar o desempenho odorífero da
impressão final.
9. Os Tinteiros HP Latex 872, 882 e 886 foram testados e foi comprovada a sua
conformidade com os seguintes protocolos e métodos 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 a utilização de tintas para brinquedos destinados a
crianças com menos de 3 anos.
10. Aplicável a Tinteiros HP Latex para HP Latex série R. A Certificação ECOLOGO® da UL 2801
demonstra que uma tinta cumpre uma variedade de critérios rigorosos com vários
atributos e com base no ciclo de vida, relacionados com a saúde humana e o meio
ambiente (visite ul.com/EL). A HP é a única empresa de impressão que usa
tinteiros/tintas com a Certificação ECOLOGO® da UL na categoria de produtos "Tintas para
impressão e películas para gráficos". Consulte spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
11. Aplicável a determinados materiais de impressão de grande formato da HP. Código de
licença de marca comercial BMG: FSC®-C115319; consulte fsc.org. Código de licença de
marca comercial HP: FSC®-C017543; consulte fsc.org. Nem todos os produtos com
certificação FSC® estão disponíveis em todas as regiões. Para mais informações acerca
dos materiais de impressão de grande formato da HP, visite HPLFMedia.com.

12. Aplicável aos Tinteiros HP Latex. A Certificação GREENGUARD GOLD da UL 2818
demonstra que os produtos são certificados de acordo com as normas GREENGUARD da
UL para baixas emissões de químicos para o ar interior durante a utilização do produto.
Tamanho do espaço sem restrições – espaço totalmente decorado, 33,4 m² (360 pés²)
num ambiente de escritório, 94,6 m² (1018 pés²) num ambiente de sala de aula. Para
mais informações, visite ul.com/gg.
13. Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Descarga Zero de Químicos Perigosos, em
português). Aplicável aos Tinteiros HP Latex. O Nível 1 do Roadmap to Zero da ZDHC
demonstra que um tinteiro/tinta está em conformidade com as normas da Lista de
Substâncias Restritas na Produção da ZDHC (ZDHC MRSL) 1.1, uma lista de substâncias
químicas banidas de serem utilizadas intencionalmente durante a produção. A ZDHC
é uma organização dedicada à eliminação de produtos químicos perigosos e à
implementação de produtos químicos sustentáveis utilizados em pele, têxteis e
materiais sintéticos. O Programa Roadmap to Zero é uma organização composta por
várias partes interessadas, entre os quais marcas, afiliados de cadeias importantes e
associados que trabalham em colaboração para implementar as práticas de gestão
responsável de substâncias químicas. Visite roadmaptozero.com.
14. Redução de CO2e devido à transição de tinteiros de plástico para tinteiros de cartão HP
Eco-Carton, com uma poupança anual de 291 toneladas de produtos fabricados e uma
poupança de 8 toneladas em transporte. 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. O cartão HP Eco-Carton na parte exterior do tinteiro é 100% reciclável através dos
programas locais para papel/cartão. Os materiais da parte interior do tinteiro, incluindo o
saco de tinta, são 55% recicláveis e podem ser devolvidos gratuitamente no Programa HP
Planet Partners para o reprocessamento de peças de plástico. Não é depositado em aterros
sanitários. Para devolver sacos de tinta/cabeças de impressão/impressões, e saber mais
sobre as condições de participação no Programa HP Planet Partners e a sua disponibilidade,
visite hp.com/recycle. O programa poderá não estar disponível na sua área.
16. Aplicável a impressões produzidas com Tinteiros HP Latex das 3.ª e 4.ª gerações. A maioria
dos suportes de impressão em papel de grande formato da HP pode ser reciclada através
dos programas de reciclagem disponíveis ou de acordo com as práticas específicas da
região. É possível devolver alguns suportes de impressão da HP usados através do prático
e gratuito programa de recolha da HP para suportes de impressão de grande formato.
Estes programas poderão não estar disponíveis na sua região. Para mais informações,
visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. Os suportes de impressão de grande formato da
HP, impressos e não impressos com Tinteiros HP Latex Originais das 3.ª e 4.ª gerações,
não são perigosos e permitem uma eliminação segura. Contacte a sua autoridade local de
gestão de resíduos para obter instruções específicas sobre a área local.
17. O Certificado das Credenciais Ambientais está disponível para os fornecedores de serviços
de impressão como uma forma de demonstrar as credenciais ambientais dos produtos de
impressão HP Latex que adquiriu à HP, de acordo com as orientações de utilização. Estas
credenciais foram concedidas à HP. As lojas de impressões/fornecedores de serviços de
impressão têm de obter certificações e rótulos ecológicos diretamente junto das entidades
certificadoras. A HP não sugere ou atribui certificados ou rótulos ecológicos a lojas de
impressão/fornecedores de serviços de impressão, nem presta apoio a clientes no
processo de obtenção dessas certificações.
18. Para devolver consumíveis de tinta, cabeças de impressão e materiais de impressão
elegíveis, e saber mais sobre as condições de participação no Programa HP Planet
Partners e a sua disponibilidade, visite hp.com/recycle. O programa poderá não estar
disponível na sua área. Nos locais onde este programa não está disponível, e para outros
consumíveis não incluídos no mesmo, consulte as autoridades locais responsáveis por
questões referentes a resíduos para saber qual o método de eliminação mais adequado.
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