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Iniekcja Krystaliczna® – skuteczne i trwałe 
zabezpieczenie budynków przed wilgocią

Iniekcja Krystaliczna® to 
technologia wytwarzania 
poziomej i pionowej izola-

cji przeciwwilgociowej typu 
mineralnego, której trwa-
łość jest praktycznie nie-
ograniczona. Inspiracją do 
opracowania i wdrożenia tej 
technologii były prace nauko-
we Ilii Prigogina – profesora 
Uniwersytetu Brukselskiego, 
który badał zjawisko samo-
organizacji kryształów. Za 
matematyczne i termodyna-
miczne wyjaśnienie tego zja-
wiska uczony otrzymał Nagrodę Nobla 
w 1977 r.
Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest 
stosowana do wytwarzania izolacji 
w zawilgoconych obiektach wzniesio-
nych ze wszystkich dostępnych ma-
teriałów budowlanych podciągających 
kapilarnie wilgoć, przy różnej grubości 
ścian oraz różnym stopniu zawilgoce-
nia i zasolenia. 
Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest 
technologią opartą na oryginalnej kon-
cepcji autora, dr. inż. Wojciecha NA-
WROTA, polegającej na wykorzystaniu 
tzw. mokrej ścieżki. Nie przewiduje 
wstępnego osuszania ani odsalania 
murów, a nawet wręcz przeciwnie, 
zakłada wykorzystanie cieczy kapilar-
nych do penetracji metodą dyfuzyjną, 
a następnie krystalizacji uszczelnia-
jącej pory i kapilary materiału budow-

niczącego KBN – sześcio-
krotnie (1993–2001 r.), 
Dyplom Ministra Przemy-
słu i Handlu (1995 r.), Ty-
tuł Wynalazcy Roku Wojska 
Polskiego (1995 r.), Medal 
Ministra Kultury i Sztuki  
(1996 r.), Dyplom Ministra 
Obrony Narodowej – trzy-
krotnie (1996 r., 2000 r. 
i 2002 r.), Medal Cztery 
Wieki Stołeczności Warsza-
wy od Prezydenta Warsza-
wy (1998 r.), Złoty Inżynier 
2002 „Przeglądu Tech-

nicznego”, Dyplom Ministra Spraw  
Zagranicznych za wybitne zasługi  
dla promocji Polski na świecie za 
2008 r. (2009 r.), tytuł „Kreator  
budownictwa roku 2013” nadany 
przez Wydawnictwo Polskiej Izby  
Inżynierów Budownictwa. 
Obecnie technologia Iniekcji Krysta-
licznej® jest wdrażana i rozwijana 
przez współautorów rozwiązań paten-
towych – mgr. inż. Macieja NAWROTA 
i Jarosława NAWROTA, w ramach 
Autorskiego Parku Technologicznego. 
Wyłącznie mgr inż. Maciej NAWROT 
i Jarosław NAWROT posiadają upraw-
nienia do udzielania praw licencyj-
nych i używania chronionego znaku 
towarowego Iniekcja Krystaliczna® 
oraz dystrybucji materiałów iniekcyj-
nych związanych z technologią Iniekcji  
Krystalicznej®.  
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lanego. W efekcie jest otrzymywana 
skuteczna i ekologiczna izolacja prze-
ciwwilgociowa o wielopokoleniowej 
trwałości, spełniająca kryteria wo-
doszczelności, gazoszczelności oraz 
izolacji elektrycznej. 
Technologię Iniekcji Krystalicznej® 
oraz jej autora, dr. inż. Wojciecha 
NAWROTA, uhonorowano licznymi 
wyróżnieniami: złote medale na świa-
towych wystawach nowych techno-
logii w Brukseli (1993 r.), Genewie  
(1995 r.), Pittsburghu (1996 r.), Pe-
kinie (1996 r.), Casablance (1997 r.), 
Norymberdze (1997 r.) i Moskwie 
(2001 r.), oraz nagrodami specjalny-
mi Rosyjskiej Akademii Nauk (1996 r.) 
i Chińskiej Akademii Nauk (1996 r.).
Krajowe wyróżnienia to: Nagroda Rek-
tora Wojskowej Akademii Technicznej 
(1991 r.), Dyplom Uznania Przewod-


