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INIEKCJA KRYSTALICZNA®   
a termomodernizacja budynków

Dotychczasowe rozwiązania tech-
niczne związane z termomoder-
nizacją często abstrahują od nie-

zwykle ważnych problemów związanych 
z nadmiernym zawilgoceniem budynków. 
Problemy te w sposób szczególny wystę-
pują w starej substancji mieszkaniowej, 
manifestując się w strefie przyziemia 
oraz podpiwniczenia. Wspomniane zawil-
gocenie występuje na skutek kapilarnego 
podciągania wody gruntu, powodowanego 
brakiem skutecznie działającej poziomej 
oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej. 
Nadmierne zawilgocenie wpływa bezpo-
średnio na obniżenie izolacyjności cieplnej 
murów, skutkując także rozwojem pleśni 
i grzybów, które wpływają kancerogennie 
i alergennie na użytkowników lokali. 
Wykres 1. ilustruje wpływ zawilgocenia 
muru ceglanego na zmniejszenie jego izo-
lacyjności cieplnej. Cegła ceramiczna ma 
określone własności termoizolacyjne wy-
nikające z porowatości. Gdy pory zostaną 
wypełnione wodą, na skutek kapilarnego 
podciągania, to wówczas mur ceglany 
traci większą część izolacyjności ciepl-
nej. 4% wilgotności masowej powoduje 
utratę połowy termoizolacyjności. Zjawi-
sko to ma wpływ na temperaturę ścian, 
wilgotność powietrza i temperaturę 
w pomieszczeniach. Są to czynniki okre-
ślające komfort klimatyczny mieszkań 
i wpływające na zdrowie mieszkańców. 
Ważny wydaje się też aspekt związany 
z bilansem energetycznym budynku, a co 
za tym idzie – kosztami ogrzewania. 
Termomodernizacja budynku i jego ochro-
na przed wilgocią są zagadnieniami ściśle 
ze sobą powiązanymi, gdyż bez sprawnej 
poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgo-
ciowej samo docieplenie ścian zewnętrz-
nych może tylko pogorszyć warunki sani-
tarne ze względu na korozję biologiczną. 
Dzieje się tak, ponieważ system docie-
pleniowy mocno ogranicza oddychanie 
ścian od strony elewacji. Wilgoć z mu-
rów oddawana jest wtedy głównie do 
wnętrza obiektu budowlanego. 

Iniekcja Krystaliczna® to technologia 
wytwarzania poziomej i pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej typu mineralnego, 
której trwałość jest praktycznie nie-
ograniczona. 
Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest 
stosowana do wytwarzania izolacji w za-
wilgoconych obiektach wzniesionych 
ze wszystkich dostępnych materiałów 
budowlanych podciągających kapilarnie 
wilgoć, przy różnej grubości ścian oraz 
różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia. 
Iniekcja Krystaliczna® jest technologią 
opartą na oryginalnej koncepcji autora, 
dr. inż. Wojciecha Nawrota, polegającej 
na wykorzystaniu tzw. mokrej ścieżki. 
Nie przewiduje wstępnego osuszania ani 
odsalania murów, a nawet, wręcz prze-
ciwnie, zakłada wykorzystanie cieczy ka-
pilarnych do penetracji metodą dyfuzyjną, 
a następnie krystalizacji uszczelniającej 
pory i kapilary materiału budowlanego. 
W efekcie jest otrzymywana skuteczna 
i ekologiczna izolacja przeciwwilgociowa 
o wielopokoleniowej trwałości, spełniają-
ca kryterium wodoszczelności, gazosz-
czelności oraz izolacji elektrycznej.

Obecnie technologia Iniekcji Krystalicznej® 
jest wdrażana i rozwijana przez spadko-
bierców 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 materia-
łów iniekcyjnych związanych z technolo-
gią Iniekcji Krystalicznej®. W przypadku 
wątpliwości co do autoryzacji danej firmy 
wykonawczej, należy złożyć zapytanie do 
licencjodawcy.  
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