DIN VERKSAMHET

HÅLLBARHET
UPPGRADERA
MED HP LATEX-TEKNIK
HP — ERKÄNT SOM ETT AV DE MEST
HÅLLBARA FÖRETAGEN I VÄRLDEN1

GÖR DIN DAG
Gör säkra användningar enklare — bidrar till en mer bekväm och välkomnande användning

Vattenbaserat bläck,
upp till

Ingen särskild ventilation 2

65 % vatten

I de flesta bläck från konkurrenten,

80 %

av miljölösliga
består upp till
bläckformler av flyktig organisk
lösning som är listad som farlig
luftförorening(HAP)av EPA.3 Den höga
flyktigheten i denna sammansättning
i höga koncentrationer i miljölösliga
bläck leder till signifikant högre nivåer
av VOC än vattenbaserat bläck.⁴

Vattenbaserat HP Latex bläck är
utformat för att undvika farorna som
är förknippade med lösningar och UV
utan att tumma på prestanda.

Vad finns i HP Latex bläck?

Ingen reaktiv monomer
kemi5

Latex
polymerpartiklar
Pigmentpartiklar

HP Latex bläck bidrar till att undvika
exponering för reaktiv monomerkemi
och ozongenerering.

Flytande bläck
(Vatten, vätmedel,
medel och
fuktighetsbevarande
medel)

UV och Uv-gelbläck kan innehålla

80 %

INGA HAP

av farliga
upp till
sammansättningar, som
akrylatmonomerer och
fotoinitiatorer.6

Ni

INGA FARLIGA ÄMNEN

Nickel

Ingen särskild
ventilation2

Inga HAPs7

Luktfria tryck8

Ingen reaktiv
monomerkemi5

Ozonfri

HJÄLPER DIG ATT VINNA
Skapa fler möjligheter—stöd kundernas hållbarhetsmål, särskilj din
verksamhet och få fördelar för att få nya aﬀärer.
Luktfria tryck8 ger dig tillgång till
inomhusutrymmen, inklusive känsliga
miljöer som skolor, sjukhus och platser
med strikta kriterier relaterade till
människans hälsa och miljöhänsyn.

HP Latex-teknik levererar
viktiga certifieringar med över
miljöcertifikat och märkningar.

30

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

Välj från ett brett sortiment
av miljömedveten media.
Kombinera hållbar media
med HP Latex-teknik för
att uppgradera kundernas
hållbara verksamhet.
Se hp.com/go/mediasolutionslocator.

HJÄLP OSS MED FRAMTIDEN
Minskar påverkan—strävar mot en värld utan avfall. Med en komplett metod
fortsätter HP att driva fram en större hållbarhetspåverkan inom storformatsutskrifter
genom tillverkning, produktdesign och vid slutet av produktens liv.
Noll deponering15

Enliters bläckpatroner i plast
utbytta till Eco-Carton14
HP Eco-Carton-patronen minskar plast
med

80 % och COe med 66 %.

14
Lokal återvinning av kartong15

Returnera till HP Planet
Partners kostnadsfritt15

Årligt minskat Coe-utsläpp med:

Över 38 miljoner

Över 1 miljon km
(741 935 miles)

laddade smarttelefoner

med bil

291 ton med Coe/år i

8 ton Coe/år i

tillverkningsbesparingar

transportbesparingar
(bättre volymetrisk
eﬀektivitet)

Lämpligt slut på skrivarens liv
HP Latex skrivare är återvinningsbara, returnerbara eller ofarliga och säkra att
kassera.16
Se hp.com/recycle

Minskad påverkan
Vattenbaserat HP Latex bläck uppfyller standarder i Roadmap to Zero som är
engagerade i att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara
kemikalier.13
Se roadmaptozero.com

HP skrivare och tillbehör innehåller återvunnen plast som är designad med
efterkonsumentelektronik, läskflaskor, Ul-validerad havsbunden plast,
rockhängare och tomma original HP bläckpatroner.

SOM ÄGARE AV EN HP LATEX
SKRIVARE KAN DU...

(Gäller tredje och fjärde generationens HP Latex bläck)

Bidra till utvecklingen av ditt
Skriv ut dokumentet med dina
miljöreferenser och visa det
med stolthet för alla.17

HP EcoSolutions utbildningsprogram.
Bidra till att utveckla din
miljöprofil ytterligare med
HP EcoSolutions
utbildningsprogram.

1. HP är en erkänd ledare inom miljöhållbarhet och social påverkan.. De 100 mest
hållbara företagen i världen, Global 2020 Årlig lista sammanställd av Corporate
Knights som är ett kanadensiskt medie- och forskningsföretag. Se
hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298.
2. Gäller HP Latex skrivare Ingen särskild ventilationsutrustning innebär att det inte behövs
några luftfiltreringssystem för att uppfylla kraven i OSHA,USA. Kondensinsamlingssystem
finns i vissa modeller Kunden avgör själv om särskild ventilationsutrustning ska
installeras. Mer information finns i guiden för förberedelser av installationsplatsen.
Kunden bör konsultera myndigheternas krav och bestämmelser som en vägledning.
3. Enligt tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS), innehåller de flesta miljölösliga
bläck upp till 80 % glykoletrar. Dessa är kategoriserade av Environmental
Protection Agency (EPA) som farliga luftföroreningar (HAPs) enligt Clean Air Act.
Se epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants.
4. Jämför lösningar av bläckets generation av VOC vid samma massvolym och
temperaturförhållanden.
5. Utskrift med HP Latex bläck undviker de problematiska reaktiva monomererna som
förknippas med UV-utskrift. Akrylatmonomerer finns i icke-härdat Uv-bläck och
Uv-gelbläck som kan skada huden.
6. Tillverkares säkerhetsdatablad (SDS) indikerar att UV och Uv-gelbläck innehåller upp till
80 % farliga sammansättningar, som är specificerade av European Chemicals Agency
(ECHA), databasen över begränsade ämnen.
7. HP Latex bläck har testats med avseende på skadliga luftförorenande ämnen enligt
definitionen i Clean Air Act, med hjälp av amerikanska EPAs metod 311 (testet utfördes
2013) och inga sådana ämnen detekterades.
8. Det finns ett brett sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa material kan
påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
9. HP 872, 882 och 886 Latex bläck har testats och uppvisat efterlevnad med följande
säkerhetsmetoder och protokoll för leksaker: EN 71-3, EN9, ASTM F963-17, US 16 CFR
1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 och SOR 2018-83. HP rekommenderar inte att
bläcket används på leksaker som är avsedda för barn under 3 år.
10. Gäller R-seriens HP Latex bläck. UL ECOLOGO®-certifieringen enligt UL 2801 visar att ett
bläck uppfyller ett antal flerattributiva, livscykelbaserade kriterier med avseende på
människors hälsa och miljöhänsyn (se ul.com/EL). HP är det enda skrivarföretaget med
UL ECOLOGO® Certifierade bläck i produktkategorin “Utskriftsbläck och grafisk film”, se
spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
11. Gäller utvalda HP utskriftsmaterial för storformat. BMG-varumärkets licenskod är
FSC®-C115319, se fsc.org. HP-varumärkets licenskod är FSC®-C017543, se fsc.org. Alla
FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Mer information om HPs
utskriftsmaterial för stora format finns på HPLFMedia.com.

Dra nytta av möjligheterna att återvinna HP:s
5
6
Och returnera HP:s utskriftsmaterial
kvalificerade tillbehör
genom vårt enkla återvinningsprogram.
Dra nytta av möjligheten att återvinna
kvalificerade HP tillbehör och returnera
HP:s utskriftsmaterial via vårt bekväma,
kostnadsfria HP Planet Partners
återvinningsprogram.¹⁸

12. Gäller HP latex-bläck. UL GREENGUARD Gold-certifiering enligt UL 2818 visar att
produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska
utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Obegränsad rumsstorlek—hela
rummet dekorerat, 33,4 m² (360 ft²) i en kontorsmiljö, 94,6 m² (1 018 ft²) i en
klassrumsmiljö. För mer information, gå till ul.com/gg
13. Noll utsläpp av farliga kemikalier. Gäller HP latex-bläck. ZDHC Roadmap to Zero nivå 1
visar att ett bläck överensstämmer med eller uppfyller standarderna i ZDHC-listan över
begränsade ämnen vid tillverkning (ZDHC MRSL) 1.1, en lista med uteslutna kemiska
substanser från avsiktlig användning under produktion. ZDHC är en organisation som är
engagerad i att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara kemikalier i
läder-, textil- och syntetiska sektorer. Programmet Roadmap to Zero är en multiägd
organisation som innefattar varumärken, värdekedjor och partners som arbetar
tillsammans för att implementera ansvarsfull hantering av kemiska ämnen. Se
roadmaptozero.com.
14. Minskning av C02e baserat på övergången från bläckpatron i plast till kartong, HP
Eco-Carton bläckpatron, med årliga tillverkningsbesparingar på 291 ton och
transportbesparingar på 8 ton. Lika mycket som 1 194 028 km (741 935 miles) med en
genomsnittlig personbil eller över 38 miljoner laddade smarttelefoner.
15. Bläckpatronen HP Eco-Cartons yttre kartong är 100 % återvinningsbar via lokala
program för kartong/papper. Det inre materialet, inklusive bläckbehållaren är 55 %
återvinningsbar och kan returneras kostnadsfritt till HP Planet Partners program för
rekonditionering av plastdelar. Noll deponering. För retur av bläckbehållare/
skrivarhuvud/tryck, gå till hp.com/recycle för att se hur du kan delta och för tillgänglighet
till HP Planet Partners program; programmet kanske inte är tillgängligt i ditt område.
16. Gäller utskrifter som är producerade med tredje och fjärde generationens HP Latex
bläck. De flesta HP pappersbaserade utskriftsmaterial i storformat kan återvinnas via
vanliga tillgängliga återvinningsprogram, eller enligt lokala bestämmelser. Vissa material
från HP kan tas omhand via HP:s kostnadsfria och bekväma återvinningsprogram för
storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några program i det lokala området.
Mer information finns på HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. HP storformatsmaterial,
både otryckta och tryckta med tredje och fjärde generationens original HP Latex bläck är
ofarliga och kan kasseras säkert. Kontakta din lokala avfallsleverantör för lokala
områdesspecifika instruktioner.
17. Miljöreferenscertifikatet finns tillgängligt för PSP:er som ett medel för att visa
miljöreferenserna för HP Latex-tryck som du köpt från HP, enligt användningsriktlinjerna.
Dessa referenser har godkänts för HP. Tryckerier/trycksaksproducenter måste bli
certifierade och miljömärkta direkt via certifieringsorganen. HP varken antyder eller
delar ut certifiering eller miljömärkning till tryckerier/trycksaksproducenter och ger
heller inte support till enskilda kunder när det gäller processen för sådan certifiering.
18. För återvinning av kvalificerade bläcktillbehör, skrivhuvuden och utskriftsmaterial, gå till
hp.com/recycle för att se hur du kan delta och för tillgänglighet till HP Planet Partners
program; programmet kanske inte är tillgängligt i ditt område. Kontakta den lokala
myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i
områden där programmet inte är tillgängligt samt för information om andra
förbrukningsartiklar.
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