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Technologia Iniekcji Krystalicznej® służy do osuszania
budynków poprzez wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej
w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania
wody z gruntu.
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– 30 LAT DOŚWIADCZENIA
W SKUTECZNYCH I TRWAŁYCH
ZABEZPIECZENIACH BUDYNKÓW
PRZED WILGOCIĄ
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