
Cotton Premium 
Mat fine art /giclée papir – blød, let struktureret overflade
300 g/m², 100% bomuld, naturhvid

Produktbeskrivelse
Cotton Premium er en naturhvid papirkvalitet med en blød, let struktureret overfladetekstur i 100% 
bomuld som garanterer arkiveringsstandarder. Papiret har en mat inkjet coating, som lever op til 
industriens højeste standarder om densitet, farvegamut, farvegraduering og billedskarphed, uden at 
kompromitere den unikke følelse af ægte kunstpapir.
Papiret er kompatibelt med inkjets pigment- og vandbaserede blækfarvesystemer. 

Anvendelser
Fotografisk og fine art reproduktion, som lever op til de højeste standarder, digital kunst, sort/hvid- og 
farvefotografier, kunstprint i begrænsede oplag, print til brug ved præsentationer og udstillinger, album-
mer, postkort osv. 
Hos Jespersen Tryk + Digital printer vi med piezoeelectric crystal teknologi med 10 lysægte vandba-
serede blækfarver. Sort/hvide print er holdebare i op til 200 år og farveprint er holdbare i op til 100 år. 
Der printes i en opløsning på minimum 1440 dpi med et EPSON micropiezo TFP printhoved. 

Tekniske specifikationer

Enhed Vurdering
Baseret på test-
normer/noter

Testforhold 23°C / 50% R.H.

Vægt g/m² 300 EN ISO 536

Tykkelse mm 0,48 EN ISO 534
Hvidhed % 92,5 D65 2° 460 nm
Mediefarve naturhvid
Opacitet % 99,0 ISO 2471
ph-værdi total 8,3 DIN 53124
Syrefrit ja

Calcium- og carbonatoverfladebehandlet ja

Vandafvisende meget høj

Tørring øjeblikkelig

Overflade mat

OBA indhold meget lav

Øvrige kommentarer

Alle indikerede data skal forstås som typiske gennemsnitsværdier

Vejledning til brug og opbevaring
• Ideel luftfugtighed og temperatur er henholdsvis 35 - 65% og 10 - 30°. 

• Alle anbefalinger og produktindikationer er blevet testet efter Hahnemühles standarder, og kan 
ændres uden advarsel. Konsistensen af resultaterne er ikke garanteret.  

• Udvis forsigtighed ved håndtering af print, da overfladen er modtagelig over for slid. 

• Opbevar papir i konvolutter, foldere og kasser af arkiveringskvalitet. 

• Benyt udelukkende tape og lim til indramning og opsætning af arkiveringskvalitet. 
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