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BRALEP SOKRA A 
Vysoce účinná vodná disperze zlepšující vlastnosti 

stavebních směsí 
 
 

 neobsahuje rozpouštědla 
 zvyšuje lepivost a přilnavost 
 zlepšuje mechanické vlastnosti stavebních směsí 
 neomezeně mísitelná s vodou 

 
BRALEP SOKRA A se používá jako mnohostranné pojivo ve 
stavebnictví, jako přísada do všech stavebních směsí obsahujících 
cement nebo vápenný hydrát, do betonu a maltovin pro lepení obkladů, 
jako pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot a také jako 
pojivo pro výrobu plastových omítkovin.  

 
Vodná disperze styrenakrylátového kopolymeru. 

 
Barva: bílá 
Dodávaná forma: kapalina 
Hodnota pH: 7,0 - 9,0 
Specifická hmotnost: 1,03 kg/m3 
Ředění: 1:30 
balení: 1 kg, 5kg, 10 kg BRALEP SOKRA A 

 
Skladování v  uzavřeném obalu při teplotách od + 5°C do + 28°C. Chránit 
před mrazem a přímým slunečním zářením. Za těchto podmínek si 
uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. 
 

 
Nátěr uzavírající beton (bezprašná úprava): Nátěr se připraví 
smícháním 1 objemového dílu SOKRY A, 10 objemových dílů vody a 4 – 
5 dílů cementu. Nátěr se důkladně promíchá a aplikuje na předem 
připravený podklad (vyzrálý, očištěný). 
 

 
Malta na dlaždice a obklady: Suchá směs se připraví ze 2 dílů písku a 1 
dílu portlandského cementu. Připraví se zředěná SOKRA A (1díl disperze 
na 1 – 2 díly vody) a za stálého míchání se přidává do suché směsi až do 
dosažení potřebné konzistence. Obklad ani podkladový materiál se 
nenamáčí. 
 
Polymermalta: Malta se připraví z písku a vápenného hydrátu. Na 10 
dílů hydrátu se přidá 1 díl SOKRY A a zředí se vodou. Polymermalta má 
zvýšenou přilnavost k podkladu a pružnost. Lze ji použít do zdiva. 
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Při zpracování dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Při práci 
nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, 
používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. 
Chraňte před dětmi! 
Produkt obsahuje isothiazolinony. 
Další informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku. 
 
 
Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Kapalné zbytky 
produktu SOKRA A nelze vylít do kanalizace, je třeba zabránit úniku do 
povrchových vod nebo do půdy. Nepoužitý materiál se likviduje běžnými 
postupy dle národní legislativy jako ostatní odpad. Prázdný plastový obal 
je recyklovatelný. 

 
 

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí 
vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití 
vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších 
případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření. 

 
 
BRALEP SOKRA A je certifikována TZUS Praha s. p. (AO 204) číslo 
protokolu 020-041159. 
 

 
Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 100805. Protože nemá vliv na 
podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu 
díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti. 
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