
 
 

Produkterne skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr. Må hverken stå eller bruges i direkte 

eller indirekte sollys. Læs mere bag på flakonen. Du finder brugervejledning, SikkerhedsDatablad og 

MSDS dokumenter på http://genda.dk / http://negleogvipper.dk 

 

Brugervejledning til Buildergel 

Med UV Buildergel kan du: 

• Reparere negle, udfylde fordybninger, riller, forstærke tynde negle, flossede spidser 

• Forlænge dine naturlige negle ved opbygning på negleform 

1: Forberedelse (PREP). Affedt og desinficer. Klip og fil dine egne negle til. Skub neglebånd 

tilbage (rosenpind/spartel). Fjern dødt hud/neglebånd (neglebåndssaks). Mat slib negleoverfladen 

med hvid buffer blok eller fil (korn 240). Fjern alt slibestøv. Affedt neglepladen med 

isopropylalkohol. 

2: Negleform. Monter negleformen så den sidder oppe under 

neglen. Sørg omhyggeligt for, at den fortsætter lige ud, i samme 

retning som din naturlige negl vil vokse. Den må ikke ”dykke” 

eller ”knække” for meget eller pege op ad. 

3: Basecoat påføres i et tyndt lag på neglepladen. Sørg for at hele 

neglen er forseglet med basecoat. Hærd basecoaten i UV lys.  

Affedt ikke efter hærdning.  

4: Buildergel påføres i et tyndt lag på neglepladen og ud på negleformen. Hærd i UV lys. Påfør 

igen et lag buildergel fra midten af neglen og ud på negleskabelonen. Byg på den måde en kunstig 

negl op, lag for lag. Hærd for hvert lag. Det er ikke så vigtigt, at formen er fuldendt. Du kan let slibe 

det overflødige væk bagefter. 

5: Affedtning. Buildergel indeholder et resin/voks, som får det til at flyde ud. Det fornemmer du 

ved at overfladen bliver lidt klistret. Når du er færdig med at bygge neglen, affedtes med 

isopropylalkohol. 

6: Neglen slibes i facon. Slib neglen i den facon, tykkelse og længde du ønsker. (Husk også 

undersiden) 

Du kan vælge at lægge en flot gellak neglelak eller almindelig neglelak oven på dine nye flotte 

negle. Du kan også polere dem op ligesom almindelige naturlige negle. 

Sådan fjerner du buildergel. Buildergel er et soak-off produkt ligesom gellak. Det betyder, at det 

opløses af acetone. Kom remover/acetone på en nailpad. Læg den på neglen og pak fingerspids og 

nailpad ind i stanniol. Lad virke 10-20 min. Prøv om produktet kan skrabes let af. Hvis ikke, skal 

acetonen virker længere tid. Brug rosenpind eller spartel til at skrabe. Brug altid negleolie bagefter 

til pleje af dine neglebånd, neglerødder og hud omkring neglen. 

Hærdetider: Anvend de hærdetider der angives for din UV neglelampe. 

http://genda.dk/
http://negleogvipper.dk/

