
          

Aktuellt  februari 2012 
 
1. Grattis till "överraskningen" !      
I senaste julhälsningen smögs sig in en liten utlottning av 3 st presentkort till ett välkänt ställe. 
Vinnarna blev: Fredrik Edlund, Dalkia i Skara, Håkan Karlsson på Grenholms i Umeå samt 
Magnus Augustinsson på Kylfokus i Mölndal. Hoppas det smakade ! 
Tack också till alla som anlitar Petrologics tjänster och produkter ! 
 

                 
 
 
2. CoolChek har blivit en hel familj !     
Texaco i Danmark och Norge har under en längre tid haft hela "familjen". 
Petrologic startar upp lite mer marknadsföring 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:- 
 
Mer information och exempel på stamkort, analyser och analyskommentarer finns på hemsidan 
under    / Analys. Välkomna att testa ! 
 
3.Ersättare till Shell Clavus fortsätter att spöka  ! 
Obegripligt nog rekommenderas en ren alkylbensen "Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68" som 
ersättare till de högt uppskattade Clavus-oljorna !  Petrologic har inlett en dialog med 
Kemikalieinspektionen om detta feltänk. Något "krav" på risksymboler föreligger inte påstår 
"Shell" i sitt säkerhetsdatablad. Något som förbryllar Kemikalieinspektionen också. Men idag är 
det företagen själva som "ansvarar" för att produkterna märks och hanteras korrekt ! 
Fortsättning följer... 
 
4. CO2-aggregat kräver också sin olja ! 
Petrologic har under de senaste månaderna fått in ett antal oljeprover från CO2-aggregat. 
De ser inte alltför roliga ut. Det som också förbryllar är hur pass olika basoljor, viskositeter och 
produkter som förekommer. Det känns som att det är läge att "bygga lite kunskap" i val av 
produkt, livslängd m.m. - vilka vill vara med ? Mer info i kommande Aktuellt. 
 
5. Äldre årsbrev på hemsidan ! 
Det börjar se ut som ett embryo till en bok eller ett häfte när man samlar ihop alla årsbrev. 
Jag börjar med att lägga ut dem på hemsidan i en egen liten grå ruta. 
 
Vi kör på trots grek-oro och råoljesanktioner ! 
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