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Provvolym Chek-analyser:150 ml, övriga 300 ml 

 
Kyloljeanalys CoolChek - med skriftlig analyskommentar  

1.600:-  
Analys av kylkompressoroljor för NH3, freoner och CO2  
För exempel på analysrapporters innehåll och skriftliga kommentar,  
se hemsida 

 

 
Glykolanalys GlykolChek - med skriftlig analyskommentar            

1.800:- 
Analys av köldbärare baserade på etylenglykol och propylenglykol. 
Visar vilken typ av glykol det är, vid osäkerhet. För exempel se hemsida. 
 

Övriga köldbärare                                                                                3.200:- 
Analys av Kalciumklorid, Temper, Freezium m.f. sker genom              
underleverantör. 

 

 
Smörjoljeanalys TexChek  - med skriftlig analyskommentar        
 1.600:-  
Standardanalys av industrismörjmedel typ motor-, turbin-, hydraul-,  
luftkompressor-oljor m.fl. Se hemsida. (TBN)  
 
Smörjoljeanalys CleanChek  - med skriftlig analyskommentar        
ISO 4406 1.800:-  
Standardanalys av industrismörjmedel typ turbin-, hydraul-,  
luftkompressor-oljor m.fl. med partikelräkning. (ej TBN)  se hemsida. 

 

 

 

Extra analys av ytterligare komponenter, klor, svavel, mm:        1.000:-/analys, exkl kommentar 
Petrologic erbjuder även analyser av smörjoljor och bränslen hos andra laboratorier. Se hemsidan. 
 
Smörjoljeteknisk support / Utbildning 
Teknisk konsultation kring smörjolje- / kemikalierelaterade ärenden.  
Till exempel vid konvertering av oljor från enkla mineraloljor till iso-paraffin eller helsyntet (PAO). 
Utbildning av personal eller kunder kring mediacentralens smörjoljor. arbetsplatsträffar. 
Stationssystem 2 tim  3.000:-  Halvdag (ca 4tim) 5.000:-  Heldag (ca 8 tim)  10.000:- 
Tillkommer mil, logi och trakt vid behov och efter överenskommelse. 
Enklare arbetsplatsträffar/morgonmöten för Petrologics kunder kan ske utan kostnad. 

 
Kylkompressoroljor från Texaco och Mobil 
 

Petrologic erbjuder även andra kylkompressoroljor; mineraloljor, iso-paraffin, PAO, polyolestrar (CPI), 
polyalkylenglykoler (Fuchs), för pris, begär offert 

 
         Mineralbasolja 
 

        
 
Texaco Capella WF 68 
Mobil Arctic 300 
(A300 håller nu 68cSt!) 
HT-kolv efter ca 1500 tim 

 

           Iso-paraffin  
 

         
 
Texaco Capella Premium 68* 
Mobil isopar  - - - finns ej 
Jfr  Reflo 68A som bara håller  
56-58 cSt som ny olja vilket inte  

alltid räcker för en HT-applikation. 

   Ren polyalfaolefin/ PAO 
 

       
 
   Texaco Capella A 68 
    Mobil SHC 226E, 228, 230 
    ISO VG: (68) (100) (220) 

*  Capella Premium 68 är en mycket prisvärd kylkompressorolja. För mer information om kyloljor och 
exempel på analysrapporter kontakta jan.lorensson@petrologic.se eller besök petrologic.se 
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