
     

Aktuellt juni 2014   Fotboll, fotboll, fotboll !      
Lite av en repris från 2012 
 
1. Semestertider igen -   beställ så här under juli månad om det är "akut" ! 
Stockholms Diesel och Oljehandel, en s.k. Preem Partner,  hanterar samtliga Petrologics kunder. 
De har sommarbemanning av kontoret dagligen i huvudsak mellan 07.30 och 16.00.  
De nås på telefon 08-730 09 09 eller mail:  info@stockholmsdiesel.se 
 
Petrologic tar semesterledigt veckorna 27-28-29. Mobil checkas någon gång dagligen, och mail 
ca varannan dag, men åtgärder kan ta lite tid. Skicka helst sms med er fråga om det brådskar. 
Skriftliga CoolChek-kommentarer tar också ett litet uppehåll, väldigt många prover är postade 
till labbet, så de är i alla fall sysselsatta ! 
 
2. Produktbrist inträffar emellanåt ! 
Kylkompressoroljor är ingen "stapelvara" typ hydrauloljor och motoroljor. Det betyder att om 
många beställer samtidigt eller att Norge eller Danmark lyfter en större beställning så kan 
Capella-oljorna tillfälligt ta slut. Främst gäller det Capella Premium 68 i fat. Per idag 26 juni finns 
endast 2 fat. Den 3 juli kommer det in 12 fat ytterligare, men som det ser ut just nu tar dessa slut 
omedelbart...! 
 
3. Eget lager ! 
För att undvika panik och riskera driftsstopp så vill Petrologic föreslå alla som har lite större 
anläggningar att lägga upp en stående beställning när det bara är ett eller två fat kvar.  
Flera företag gör det redan idag ! Oljorna blir inte billigare heller och de håller oöppnade säkert 
minst 8-10 år.! 
 
4. "Varningar" utifrån aktuella utredningar ! 
I nästa Aktuellt, senare i sommar (aug) skall jag redogöra lite mer med bilder och (troliga) 
förklaringar till en rad fenomen som har börjat dyka upp. Det gäller främst Arctic 300, Clavus 68 
och lite Reflo A68. Arctic 300 finns nu i två (2) versioner parallellt på marknaden - se upp! 
 
5. Låt oss vara rädda om naturen ! 
Ber att få sända med 2 st dokument för lite fördjupning och eftertanke i semestertider när vi 
kanske lite extra konsumerar såväl prylar, mat och drivmedel. 
Artikeln från Kemisk Tidskrift har jag fått tillstånd att sända ut, den andra pdf´n är en bild jag 
hittade vid en marina i södra Frankrike för några år sedan, den är högaktuell och pedagogisk! 
Ha en skön sommar, vi hörs efter semestrarna igen, då blir det mycket mer teknisk information 
kring kyloljor, om olika "fenomen" och uppdatering även av hemsidans olika dokument ! 
Det finns fortfarande väldigt mycket att göra "där ute" med våra kyloljor ! 
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