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original recipes
autorskie receptury

self-made lubricants
własne środki smarowe

400ml capacity
400ml pojemności

360° valve
zawór 360°

wide products range
szeroka gama produktów



AVIA COPPER SPRAY

Multi-purpose copper spray paste
Secures against sticking
Enables easy disassembly of exhaust 
system and engine elements
Working temperature: -30 to 1000°C

Wielozadaniowa pasta miedziowa w aerozolu
Zabezpiecza przed zapiekaniem
Pozwala na łatwy demontaż elementów 
układu wydechowego i osprzętu silnika
Temperatura pracy: -30 ÷ 1000°C

AVIA GRAPHITE SPRAY

Graphite spray grease
For lubrication of bearings, blades, 
suspension springs, screw threads,
and for industrial application.
Water-resistant
Working temperature: -30 to 200°C

Smar grafitowy w aerozolu
Do smarowania łożysk, piór, resorów i 
gwintów śrub oraz zastosowań 
przemysłowych
Odporny na działanie wody
Temperatura pracy: -30 ÷ 200°C 

AVIA PTFE SPRAY

Teflon spray grease
For lubrication of chains, hinges, swivels
Very good adhesion
Working temperature: -30 to 200°C

Smar teflonowy w aerozolu
Do smarowania łańcuchów, zawiasów, 
przegubów 
Bardzo dobra przyczepność
Temperatura pracy: -30 ÷ 200°C

AVIA WHITE SPRAY

General purpose white spray grease
For lubrication of hinges, bearings, swivels
Useful in any household and garage
Working temperature: -30 to 120°C

Smar biały ogólnego stosowania w aerozolu
Do smarowania zawiasów, łożysk, przegubów 
Przydatny w każdym gospodarstwie 
domowym i garażu
Temperatura pracy: -30 ÷ 120°C

AVIA CERAMIC SPRAY

Ceramic assembly spray paste
Secures against extreme temperatures
Recommended for working on brake 
systems
Working temperature: -30 to 1400°C

Ceramiczna pasta montażowa w aerozolu
Zabezpiecza przed ekstremalnymi 
temperaturami
Zalecany do prac przy układzie 
hamulcowym
Temperatura pracy: -30 ÷ 1400°C



AVIA CHAIN SPRAY

Highly-adhesive synthetic grease
for chains
Adjusted for O-RING, X-RING,
and Z-RING chains
Perfect anti-wear parameters
Working temperature: -30 to 200°C

Syntetyczny smar do łańcucha o wysokiej 
przyczepności
Dostosowany do łańcuchów typu O-RING, 
X-RING i Z-RING
Doskonałe parametry przeciwzużyciowe
Temperatura pracy: -30 ÷ 200°C

AVIA MULTIPURPOSE SPRAY

Multi-functional rust removing agent
For loosening stuck and corroded
elements
Features very good penetrating properties
Preserves and secures against corrosion

Wielofunkcyjny preparat odrdzewiający
Poluzowuje zapieczone i skorodowane 
elementy
Charakteryzuje się bardzo dobrymi 
właściwościami penetrującymi
Konserwuje i zabezpiecza przed korozją

AVIA BEARING SPRAY

Lithium complex grease for bearings
Anti-wear performance
Resistant to heavy loads and high 
temperatures
Working temperature: -30 to 180°C

Smar litowy kompleksowy do łożysk w 
aerozolu
Zapewnia ochronę przed zużyciem
Wytrzymuje duże obciążenia i wysokie 
temperatury
Temperatura pracy: -30 ÷ 180°C

AVIA METALWORKING SPRAY

For drilling and cutting
Prevents metal from overheating during 
processing through efficient removal of 
heat
Minimizes wear of tools

Do operacji wiercenia i cięcia
Zapobiega przegrzewaniu się metalu w 
czasie obróbki efektywnie odprowadzając 
ciepło
Minimalizuje zużycie narzędzi

AVIA CLEANER SPRAY

Efficient degreaser to clean and wash 
metal elements
Efficiently removes oils, grease,
and tarnish
Quickly evaporating and neutral to metal

Wydajny odtłuszczacz do czyszczenia i 
mycia elementów metalowych
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia w 
postaci olejów, smarów i nalotów
Szybko odparowuje i jest neutralny dla 
metalu



AVIA SILICON SPRAY

For maintenance of gaskets and plastics
It removes squealing and squeaking
noises, increases flexibility,
and gives shine
Odorless and colorless
Working temperature: -50 to 200°C

Do konserwacji uszczelek i tworzyw 
sztucznych
Likwiduje piski i skrzypienie, zwiększa 
elastyczność i nadaje połysk
Bezzapachowy i bezbarwny
Temperatura pracy: -50 ÷ 200°C

AVIA ALUMINIUM SPRAY

High-temperature aluminum aerosol paste
It protects against burning out, seizing,
and corrosion
Dedicated to work with power transmission 
and exhaust systems
Working temperature: -30 to 1100°C

Wysokotemperaturowa pasta aluminiowa
w aerozolu
Chroni przed zapiekaniem, zacieraniem
i korozją
Dedykowana do pracy z układem 
napędowym i wydechowym
Temperatura pracy: -30 ÷ 1100°C

AVIA DRY PTFE SPRAY

Teflon dry lube spray
Provides lubricating and protective coating 
that does not attract dirt and dust
Suitable for metal, plastic and ceramic 
parts
Working temperature: -50 ÷ 200°C

Suchy smar teflonowy w aerozolu
Tworzy warstwę 
smarująco-zabezpieczającą, która nie 
przyciąga brudu i zanieczyszczeń
Nadaje się do elementów metalowych, 
plastikowych i ceramicznych
Temperatura pracy: -50 ÷ 200°C

AVIA ALU-ZINC SPRAY

Metallic anticorrosive coating based on 
aluminium and zinc
For repairing car bodies, welds and 
construction elements
Characterized by high adhesion and 
resistance to high temperatures
Working temperature: up to 300°C

Metaliczna powłoka antykorozyjna na bazie 
aluminium i cynku
Do naprawy nadwozi samochodowych, 
spawów i elementów konstrukcyjnych
Charakteryzuje się wysoką przyczepnością 
i odpornością na wysokie temperatury
Temperatura pracy: do 300°C
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