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Jefo Uni Grease  
JF-UG-400 (S) (400 Serie) 

Omschrijving 

Jefo Uni Grease 400 is een zeer hoogwaardig, universeel toepasbaar 'multi- purpose' lithiumcomplex vet  
waaraan ter versterking van de EP-en AW-eigenschappen een geconcentreerde dispersie vaste (keramische)  
smeerstoffen is toegevoegd. Deze toevoeging beschermt tevens het systeem tegen stotende belastingen 

Toepassingsgebieden 

Overal toepasbaar waar een blijvende goede smering moet worden verkregen. UG-400 is zeer geschikt toegepast 
te worden in vrijwel ieder milieu, ook bij hoge omtreksnelheden, in zowel open als gesloten systemen. Hierbij gaat 
het om bijvoorbeeld:  

 Lagers  
 Glij- en kogellagers  
 Aandrijfsystemen, ook in vochtige milieus  
 Alle soorten geleidingen  
 Kabels en stangen  
 Kettingen e.d.  
 Systemen met stotende belastingen  

JF-UG-400(S) is zeer geschikt voor automatische smeersystemen  

Gebruiksaanwijzing 
 
Te gebruiken en toe te passen als normale vetten 
 
Voordelen 
 
 Product bestand tegen (zout-) water en stoom  
 Uitstekende corrosiewering  
 Vochtverdringing en conservering  
 Slijtage werend  
 Vermindert pitting en stick-slip  
 Smeert extra en beschermt door vaste smeerstoffen  

 
kleur  beige tot wit  

componenten  lithiumcomplex zeep, minerale olie, additieven, vaste smeerstoffen 
  dichtheid  ca. 0,9 kg/I  
NGLI-klasse  2  
thermische stabiliteit  goed  
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