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1.  Ännu mer info om ersättare för Shell- Clavus-oljorna 
Alla ni som är användare av Shells kyloljor måste fatta en rad beslut ! 
Shell har genomfört en global översyn av alla sina kyloljeprodukter och kommit fram till att ett 
flertal produkter som Clavus, Clavus G, Clavus SD 22, Clavus SP och Clavus SG inte uppfyller 
alla krav inom REACH. REACH är ett kemikaliedirektiv från EU. 
 
Shell har nu lanserat ett par möjliga egna ersättare till vid namn Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 
och FR-F. Men se upp, de är båda baserade på ALKYL-Bensener ! Den ena en ren alkylbensen 
och den andra en blandning mellan alkylbensen och naftenisk mineralolja, alltså en "Capella MS-
variant" ! Stor varning utfärdas för dessa produkter ! Alkylbensen är ingen särskilt trevlig 
produkt för alla våra montörer och servicekillar ! Välj något annat ! 
 
Petrologic har lång erfarenhet av produktbyten och har tagit fram en guidning för att hitta en 
eller flera alternativ till ersättare för de Shell-produkter som nu fasas ut. Kontakta gärna 
Petrologic för en diskussion och mer information. 
 
2. Packningar....research behövs ! 
Något som är riktigt svårt och många gånger väldigt oklart är vilken kvalitet som faktiskt finns i 
respektive kylkompressor. Petrologic planerar att göra en djupdykning i den djungeln och 
behöver lite uppbackning från alla er som har ett intresse av denna kunskap ! Kanske blir det en 
liten handledning som mot en rimlig ersättning kan beställas genom Petrologic. 
Tips och idéer tas gärna emot. 
 
3. Vilken smörjolja väljer ni till CO2 -aggregat ? 
Det börjar komma allt fler aggregat till främst stora butikskomplex som väljer den nya tekniken 
med transkritisk drift och koldioxid - men vem föreslår val av kylolja ? 
Är några av er intresserade av att sponsra en genomtänkt uppföljning där vi följer några olika 
produktkvaliteter genom kyljournaler och oljeanalyser ? 
 
4. R22 skall vara borta 1 januari 2015 ! 
Vi är snart där ! Bara knappt fyra (4) år kvar ! 
Det är fortfarande många anläggningar kvar, i synnerhet riktigt stora värmeverk. 
Frågan är vilken kvalitet skall man välja på ersättaren R-134a ? På marknaden finns både 
nytillverkad eller (bättre) begagnad R 134a. Nytillverkad R-134a råder det enligt kylgrossisten 
Refrico AB brist på i hela Europa. Begagnad R-134a, vilken smörjolja har den arbetat med, 
vilken fukthalt håller den, är den nedbruten på något vis ? Frågorna är många. 
 
5. Semestertider närmar sig - vad gäller då ? 
Petrologic tar semesterledigt veckorna 26-27-28. Mobilen vittjas varje dag. Skicka helst sms. 
Preem Partnern Stockholms Diesel och Oljehandel har sommarbemanning av kontoret dagligen 
mellan 07.30 och 16.00. De sköter Petrologics alla kunder och nås på telefon 08-730 09 09. 
Även Refrico med sina tre butiker har både CoolChek-askar och Texacos kyloljor på lager. 
Kontakta respektive butik eller någon av kylkillarna direkt. 
 
 
Ha en riktigt skön sommar ni också ! 
 
Jan Lorensson 


