ar t y ku ł sponsor owany

INIEKCJA KRYSTALICZNA®

– 27 lat innowacji w osuszaniu budynków

I

NIEKCJA KRYSTALICZNA® jest innowacyjną technologią, służącą do osuszania budynków poprzez wytwarzanie
blokady przeciwwilgociowej w murach
zawilgoconych na skutek kapilarnego
podciągania wody z gruntu. Wytworzona iniekcyjnie izolacja przeciwwilgociowa
jest oparta na oryginalnej koncepcji dr.
inż. Wojciecha NAWROTA, gdzie warstwa izolacyjna tworzy się w procesie
dyfuzji poprzez samoorganizację nierozpuszczalnych w wodzie kryształów.
W roku 2014 mija 27 lat od pierwszego
komercyjnego zastosowania technologii
INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®. Do chwili
oddania tekstu podpisano kilkanaście
nowych licencji, ale nie jest to koniec
w tym roku. Miłym akcentem jest fakt
dużej liczby reaktywacji starszych umów
licencyjnych. Koresponduje to z istotnym wzrostem sprzedaży AKTYWATORA
w stosunku do roku ubiegłego. Można
zatem stwierdzić, że rodzina firm licencyjnych stale rośnie w Polsce i za
granicą. Jest to zamierzonym skutkiem
pogłębionej współpracy z siecią licencjobiorców poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i wsparcie merytoryczne.
Już 27-letnia praktyka stosowania INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® w tysiącach
obiektów budowlanych w kraju i za granicą potwierdziła i stale potwierdza jej
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innowacyjność oraz skuteczność techniczną.
Jest to wynikiem niewątpliwych, bo
udowodnionych w czasie, zalet znajdujących wyraz w tym, że od technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® można
oczekiwać bezterminowej trwałości
jako przeciwwilgociowej izolacji poziomej i pionowej, ponieważ krystalizujące
w kapilarach składniki mieszaniny iniekcyjnej nie ulegają starzeniu. Ponadto
technologię INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®
można stosować do osuszania budowli
bez względu na rodzaj użytego do budowy murów materiału (cegła, wapień,
piaskowiec, beton itp.), bez względu
na grubość murów, stopień ich zawilgocenia oraz zasolenia. Technologia
nie wymaga więc wstępnego osuszania muru w strefie planowanej iniekcji.
Utworzona blokada przeciwwilgociowa
jest absolutnie ekologiczna, ma wielopokoleniową trwałość w czasie i nie
powoduje osłabienia muru w strefie
iniekcji w przeciągu wieloletniego funkcjonowania.
Wyżej wymienione zalety są powodem,
dla którego INIEKCJA KRYSTALICZNA®,
wraz z autorem dr. inż. Wojciechem
NAWROTEM, została uhonorowana
licznymi wyróżnieniami: złote medale
na najważniejszych światowych wystawach wynalazków i nowych technologii
oraz liczne wyrazy uznania w postaci
dyplomów i nagród ze strony Rektora
Wojskowej Akademii Technicznej, Przewodniczącego KBN, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Kultury i Sztuki,
Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Spraw Zagranicznych, Prezydenta Warszawy, Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
INIEKCJA KRYSTALICZNA® jest technologią opracowaną od podstaw w Polsce
i stosowane w niej materiały iniekcyjne są wytwarzane wyłącznie w Polsce
przez jej autorów.

Obecnie technologia INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest wdrażana i rozwijana
przez spadkobierców dr. inż. Wojciecha NAWROTA oraz współautorów
rozwiązań patentowych – mgr. inż.
Macieja NAWROTA i Jarosława NAWROTA w ramach Autorskiego Parku
Technologicznego. Wyłącznie mgr inż.
Maciej NAWROT i Jarosław NAWROT,
jako licencjodawcy, posiadają uprawnienia do: udzielania praw licencyjnych
i używania chronionego znaku towarowego INIEKCJA KRYSTALICZNA® oraz
dystrybucji materiałów iniekcyjnych
związanych z technologią INIEKCJI
KRYSTALICZNEJ®. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy
wykonawczej, należy złożyć zapytanie
do licencjodawcy.
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