
Aktuellt december 2013 - God Jul !                                     
 
1. Certifierade kylolje-, smörjolje- och köldbäraranalyser ! 
Det händer att olika företag frågar om certifieringen på Petrologics analyser. Alla Chek-analyser är 
9001/14001-certifierade. Ett labb som innehar en s.k. "Ackreditering" innebär att de är noga 
kontrollerade, att de gör på rätt sätt, har korrekta kalibrerstandarder m.m., men de får inte uttala 
sig eller komma med rekommendationer. Använd i sådana lägen båda typerna av analyser !  
Dessa certifikat finns inom kort även på hemsidan. 
    ISO 9001     ISO 14001 
 

 
 

 

 
 

 
2. Överraskande många alkylbensener kvar i aggregaten ! Byt ! 
Petrologic fascineras genom de oljeprover som passerar revy att så många fortfarande använder 
rena alkylbensener. Clavus-ersättaren "S4 FR-V" är en ren alkylbensen ! Gamla Clavus AB, där 
"AB" står för just AlkylBensen", en varning är på sin plats !   Kontakta Petrologic ! 
Fler exempel är:  Mobil NH 68, Statoil Zerice S....Fuchs har sina Reniso S och SP-serierna. 
 
3. Behöver ni fler färdigplockade CoolChek-askar att ha i beredskap ? 
Petrologic har alltid ett större antal färdigplockade askar  i lager för er som behöver lägga några i 
era servicebilar, eller ha några på ert eget lager. Hör av er ! Refrico-butikerna säljer dessa över 
disk om ni ändå har vägarna förbi dem eller behöver en ask "akut".  
 
4. Petrologic fyllde 20 år i november ! 
Så, då har firma Petrologic passerat sina första 20 år under eget namn. 8-10 år till är planen att 
fortsätta, samt att utöka marknadsföringen av analyserna TexChek (smörjoljor) och GlykolChek 
(EG- och PG-glykoler). Kanske att priset på någon analys behöver korrigeras upp lite. 
 
5. Årsbrevet kommer troligen lite efter Jul/Nyår ! 
Förutom det årliga Herman-albumet kommer en liten "vinter-present" att ligga i kuvertet samt 
inplastade ID-taggar som ännu inte skickats ut. Bara jag har rätt adresser...många har bytt keps ! 
God Jul och ett Gott Nytt År ! 

Mvh/ Jan Lorensson                            


