
            

 ЕКО СЕТОТ е наменет за брза санација од излевање на нафта и нафтени деривати на 

суви површини. Со негова употреба се спречува загадување на животната средина. 

Ги задоволува сите Европски и Македонски нормативи и ги поседува сите 

сертификати кои се потребни и кој ги налага Министерството за животна средина и 

просторно планирање на Р.Македонија. 

Елементите кои се составен дел на ЕКО СЕТОТ се 100 % биолошки разградливи  

дисперзанти и апсорбенти кои ја разложуваат нафтата и ја апсорбира, односно ја 

впиват во себе и недозволуваат  загадување на животната средина. Средствата ги 

задоволуваат  сите нормативи на HACCP. 

ЕКО СЕТОТ има примена  во секоја механичарска работилница, автоперална,алатница 

хидраулични работилници, складови, бензински пумпи, фабрики, авто сервиси, 

хотели, болници и секаде каде би дошло до течење или излевање на нафта и нафтени 

деривати (масло, мазут, глицерин, бензин и др.) Спречува загадување на погоните во 

фабриките од излевање на нафтените деривати, масла и останати масни 

елементи,киселини, базни супстанции, алкохоли  кои се штетно при процесот на 

производство. 

Се користи за надворешна употреба( товарни рампи за влез и излез на роба, дворни 

површини во круг на фабрика или погон) 

ЕКО СЕТОТ од 2012 година задолжително го предлага Министерство за животна 

средина и просторно планирање и Министерство за здравство во Р.Македонија 

бидејќи ги задоволува потребните HACCP стандарди и  сите фирми кои имаат 

производство по HACCP треба да поседуваат ЕКО СЕТ.Казната за непоседување на 

ЕКО СЕТОТ изнесува од 3.000 до 5.000 евра во денарска противредност. 

Мини ЕКО СЕТОТ или т.н Камионски еко сет се користи за камиони, автобуси, 

градежни машини и други тешки возила кои вршат транспорт на роба и има за задача 

доколку има  истекување на масло од моторот или хидрауликата, односно нафта од 

резерварот да го  спречи загадување на околината, а со самото тоа и да спречи 

законски казни од 5. 000 евра. Во Европските земји е неопходно поседување на вакви 

еко сетови во камионите. 

             

 


