
     

Aktuellt   juni 2012        Sommar, Sommar, Sommar ! 
 
1. Semestertider igen -   beställ så här under juli månad ! 
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.  
 
Även Refrico med sina tre butiker har både CoolChek-askar och mindre volymer av Texacos 
kyloljor på lager. Kontakta respektive butik alternativt Patrik eller Ronny. 
Petrologic tar semesterledigt veckorna 26-27-28. Mobil checkas någon gång dagligen, och mail 
några gånger per vecka, men åtgärder kan ta lite tid. Skicka helst sms med er fråga. 
Skriftliga CoolChek-kommentarer tar också ett litet uppehåll. 
 
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. 
 
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 ! 
 
4. Vatten i bensinen -  95 eller 98 oktan ? 
Vid senaste oljebytet av firmabilen, en Saab 9-5 kombi (Biopower) vid ca 5000 mil och oljan 
hade rullat dryga 1300 mil konstaterades en väldigt låg flampunkt och ett relativt lågt TBN-tal 
(total base number, oljans förmåga att hantera sura föroreningar). Boven i dramat är troligen 
etanolen i bensinen. Bilen tankas uteslutande med 95-oktan, aldrig E85. Oljebolaget, denna gång 
Mobil, tipsade om att köra på 98-oktan som ett alternativ, 98-oktan är etanolfri !.Test inledd ! 
Mer info senare i höst vid nästa oljeanalys. Se TexChek-analysen här intill. 
 
5. Inventering och konvertering av fler Arctic 300-anläggningar ? 
Fortfarande finns ett antal både stora och mindre anläggningar som använder Mobil Arctic 300. 
Det är den enklaste, och billigaste, av alla naftenbasiska kylkompressoroljor på marknaden. 
En konvertering till högre kvalitet tar ofta 3-5 år att genomföra. Firma Petrologic kan troligen 
assistera 7-8 år till i dessa frågor, så låt oss inventera och konvertera medan tid finns ! 

                 
 
6.  In Memoriam.  En kylentreprenör har lämnat oss ! 
Jerker Grönvall, känd och anlitad av många främst i södra delen av Sverige gick bort söndagen 
den 3 juni. Han kände på sig att något skulle hända och lämnade över en del kontakter och 
uppdrag i god tid, men var fortfarande engagerad i flera arbeten vid sin snabba bortgång. 
 
Ha en skön sommar, vi ses och hörs efter semestrarna igen ! / Jan Lorensson    


