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Bijzondere voordelen: 
• lost vuil en roest op 

• Bevat noodloop additief 

• Temp. van -40℃ tot 300 ℃ 

• Voordelen van PTFE en Cera 

Juma Solutions BV Ootmarsumsestraat 102A 7602 JP Almelo

Smering 

Probleem bij smering is vaak 
korte standtijden, uitloop, 
aanhechting van vuil en stof, 
slijtage en schade aan lagers 
en kettingen. 

De oplossing: 

JS-40 FDC is een 
multifunctioneel en 
hoogwaardig synthetisch 
smeerproduct. 
Het bevat een hard additief 
met de unieke positieve 
eigenschappen van PTFE en 
Cera  

Waar toe te passen: 

Technische diensten, 
werkplaatsen, garages, 
loonwerkers, gemeentes, 
hoveniers, bouwbedrijven etc. 
Toepasbaar op kabels, 
stempels, transportbanden, 
sloten, kettingen, scharnieren 
en mechanische onderdelen.

JS-40 FDC 
Voor een effectieve smering en bescherming
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Omschrijving: 
JS-40 FDC is een multifunctioneel en hoogwaardig synthetisch smeerproduct. 
Het smeert, beschermt, en reinigt scharnieren, kabels, gereedschappen, transportbanden, kettingen en alle 
bewegende delen in apparatuur en machines.  
Bevat een hard additief welke de voordelen van PTFE en Keramiek combineert en zorgt voor unieke noodloop 
eigenschappen.

Gebruiksaanwijzing: 
1. Bij voorkeur aanbrengen op een afgekoelde ondergrond. 
2. Het te smeren onderdeel inspuiten, insmeren of onderdompelen in de JS-40 FDC 
3. Laat JS-40 FDC penetreren alvorens te belasten. 
 

Bijzondere voordelen JS 40 FDC: 

• Lost vuil en roest op en trekt geen vuil aan. 
• Toepasbaar op kabels, stempels, transportbanden, sloten, kettingen, scharnieren en mechanische 

onderdelen. 
• Ook als kruipolie te gebruiken. 
• Perfect bij hoge belastingen en temperaturen. 
• Bevat een hard additief welke de voordelen van PTFE en Keramiek combineert en zorgt voor unieke 

noodloop eigenschappen. 

Aandachtspunten voor de applicatie: 
Aanbrengen op een afgekoelde ondergrond < 60℃ 

Eigenschappen: 
Fysische eigenschappen: Olie 

Kleur:    Geel 

Reuk:    Nauwelijks     

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijk ervaringen, bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de TPI, en 

MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 

producten zijn voor risico van de gebruiker. 

Alle producten die wij vertegenwoordigen zijn verwerkt en geproduceerd volgens de volgende regels: cosmetische GMP ,milieuzorg ISO 14001, kwaliteits 

ISO 9001,HACCPen NEN normering. 

JS-40 FDC
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