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Iniekcja Krystaliczna®
Warunek szczelnej i skutecznej izolacji
przeciwwilgociowej umożliwiającej trwałe
osuszenie obiektu budowlanego spełnia
Iniekcja Krystaliczna®, która jest technologią wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej typu mineralnego
o trwałości praktycznie nieograniczonej.
Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest stosowana do wytwarzania izolacji w zawilgoconych obiektach wzniesionych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych
podciągających
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