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Iniekcja Krystaliczna® jest tylko jedna  
– 28 lat doświadczenia w osuszaniu budynków

Marka Iniekcja Krystaliczna®, 
jako technologia osuszania 
budynków, posiada ugrun-

towaną na rynku krajowym renomę. 
Jest kojarzona z polską technologią, 
niezawodnością, innowacją i unikato-
wością oraz wysoką jakością. Czyni to 
z Iniekcji Krystalicznej® jedną z najpo-
pularniejszych technologii iniekcyjnych 
wykonywania izolacji przeciwwilgocio-
wych. Niestety, wszystko, co popular-
ne, z czasem zaczyna być podrabiane. 
Przypadek Iniekcji Krystalicznej® nie 
stanowi w tej kwestii wyjątku. 
Inwestycje budowlane zmuszają do 
dalekowzroczności. Kupując usługi 
i materiały dobrej jakości, zaoszczę-
dzimy na późniejszych remontach 
oraz naprawach usterek, które czę-
sto zdarzają się przy korzystaniu 
z podrobionych materiałów. Podróbki 
mogą mieć poważne wady wpływające 
na ich parametry i bezpieczeństwo 
użytkownika.
Chcąc mieć pewność, że zastosowa-
na technologia to Iniekcja Krystalicz-
na®, wykonawstwo trzeba zlecać wy-
łącznie autoryzowanym wykonawcom, 
posiadającym uprawnienia licencyjne.
Ze względu na renomę marki Iniekcja 
Krystaliczna®, sporadycznie zdarzają 
się przypadki nieuczciwych przedsię-

biorców, którzy próbują wprowadzić 
do obrotu swoje materiały, używając 
bezprawnie znaku towarowego słow-
nego Iniekcja Krystaliczna®. Działania 
takie wprowadzają w błąd klientów co 
do pochodzenia, jakości i właściwości 
oferowanego materiału i usługi. Pro-
ceder ten powoduje również straty 
oraz wpływa negatywnie na renomę 
marki.
W takiej sytuacji oszukany nabywca 
może żądać unieważnienia zawartej 
umowy z obowiązkiem wzajemnego 
zwrotu świadczeń, jak również ma 
prawo domagać się zaniechania jej 
oraz usunięcia skutków owej umowy. 
Sprzedawca podróbek budowlanych 
powinien być świadomy, iż podlega od-
powiedzialności karnej.
Dlatego też, mając na uwadze rze-
telność praktyki gospodarczej oraz 
dobro klienta, pragniemy przypo-
mnieć, że Iniekcja Krystaliczna® jest 
technologią opracowaną od podstaw 
w Polsce i stosowane w niej materiały 
iniekcyjne są wytwarzane wyłącznie 
w Polsce przez jej autorów. Tylko li-
cencjonowane firmy mają dostęp do 
technologii i materiałów iniekcyjnych 
związanych z Iniekcją Krystaliczną®.
Obecnie technologia Iniekcji Krysta-
licznej® jest wdrażana i rozwijana 
przez spadkobierców dr. inż. Woj-
ciecha Nawrota oraz współautorów 
rozwiązań patentowych – mgr. inż. 
Macieja Nawrota i Jarosława Nawro-
ta w ramach Autorskiego Parku Tech-
nologicznego. Wyłącznie mgr inż. Ma-
ciej Nawrot i Jarosław Nawrot, jako 
licencjodawcy, posiadają uprawnienia 
do: udzielania praw licencyjnych i uży-
wania chronionego znaku towarowego 
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INIEKCJA KRYSTALICZNA®

Iniekcja Krystaliczna® oraz dystrybucji 
materiałów iniekcyjnych związanych 
z technologią Iniekcji Krystalicznej®. 
W przypadku wątpliwości co do auto-
ryzacji danej firmy wykonawczej, nale-
ży złożyć zapytanie do licencjodawcy.

W celu weryfikacji licencjonowany wy-
konawca technologii Iniekcji Krysta-
licznej® powinien przedstawić:
■  nr licencji z podaniem nazwy pod-

miotu, dla którego została wysta-
wiona;

■  Atest PZH;
■  kartę charakterystyki wyrobu;
■  wystawione przez licencjodawcę dla 

konkretnego obiektu budowlanego 
Oświadczenie o zgodności wyrobu 
budowlanego – AKTYWATORA ze 
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WY-
KONANIA I ODBIORU ROBÓT BU-
DOWLANYCH. 


