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1. Duktig prishöjning av polyolesteroljor har skett !      
Det höga priset på råoljan får vissa konsekvenser helt klart ! Bensinpriset (95 oktan) har varit och 
nosat på 16 kr/liter, det blir troligen högre ändå till sommaren, kemikalier och olika 
petroleumrelaterade insatsvaror blir dyrare. I höst troligen även smörjoljorna... 
Just nu har priset på polyolestrar dragit iväg med ca 15 % !  Nya offerter krävs alltså ! 
              
2. Slangar till fatpumpar missfärgar kyloljan !     
En lite märklig omständighet har uppdagats då småprover av oanvänd kylolja skall tappas upp från 
fatpumpar med längre eller kortare (svart) slang. Har enklare mineraloljor använts tidigare och man 
nu använder iso-paraffin eller helsyntet (PAO) och ingen har använt fatpumpen på en vecka eller 
längre blir oljeprovet alldeles gult ! Se vänstra bilden nedan där mittenprovet är Capella Premium ! 
Till vänster den tidigare kyloljan Capella WF och till höger korrekt oanvänd Capella Premium. 
Vad är det för kvalitet på slangarna nu för tiden ! Kolla upp med er fatpumpsleverantör ! 

             
 
3. Etikett med "Nästa service" eller "Nästa oljeanalys" ! 
Då och då får Petrologic frågor om det inte finns en etikett med kyloljans namn, driftstid för nästa 
service, när det är dags för nästa CoolChek och liknande. Det är ju inte svårt att ordna. Petrologic 
gör ett försök och meddelar när dessa finns att beställa. Typ nedan till vänster... 

                                               
 
4.ID-taggar CoolChek 
Petrologic sitter just nu på ett större antal ID-taggar som inte har postats ut till er alla. Några har 
små "fel" i form av felstavat namn och liknande och att rätta till det tar sin lilla tid. 
Saknar ni några taggar, så hör av er, då kan jag prioritera dem !  Exempel se ovan till höger... 
 
5. Hel familj Chek-analyser ! 
Petrologic startar upp marknadsföringen av dessa under inledningen av 2012. 
CoolChek- kyloljeanalys med konsultinsats        / pris 1.300:- 
GlykolChek- etylenglykol och propylenglykolanalys med konsultinsats     / pris 1.500:- 
TexChek- smörjoljeanalys med konsultinsats     / pris 1.200:- 
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