
 
 

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 Gellak 

1: Forberedelse (PREP). Affedt og desinficer. Fil neglene i facon (korn 180). Skub 

neglebånd tilbage (rosenpind eller metalspartel). Fjern dødt hud/neglebånd (neglebåndssaks). 

Mattér/slib neglen med hvid buffer blok eller fil (korn 240). Fjern alt slibestøv. Affedt 

neglepladen med isopropylalkohol. Lad alkohol fordampe helt, inden du fortsætter. 

2: Primer kan undlades hos nogen. Effekten og nødvendigheden af brug af primer, afhænger 

af kundens negletype. Undgå dog primer på negle, som naturligt er meget tørre og sprøde, da 

primeren dehydrerer. Påfør et tyndt lag og lad tørre. Sørg for at hele neglepladen og kanterne, 

dækkes med primer. Primeren skal ikke hærdes i UV lys. Den tørrer ved fordampning. 

Affedt ikke inden Basecoat! 

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: Gellak For at opnå fuld hærdning, god hæftning og undgå at lakken evt. ”krymper”, er det 

vigtigt at påføre tynde lag. Lakker med meget mørke farver indeholder meget pigment og kan 

virke lidt tykkere/drøjere. Efter hvert lag hærdes i UV lys. Gentag proceduren for næste lag. 

Påregn 2-3 lag for at få en flot dækkende lak. Affedt ikke! 

5: Topcoat påføres i et tyndt lag. Sørg for at hele neglepladen og kanter er dækket. Topcoaten 

fremhæver farverne, skaber glans og dybde og ikke mindst holdbarhed og styrke.  Efter 

hærdning affedtes overfladen med isopropylalkohol. Bruges Topcoat-no-wipe eller 

Topcoat-matte, skal der ikke affedtes! 

6: Negleolie afslutter behandlingen. Filning og UV lys gør dine neglebånd og huden omkring 

neglene tørre. Det er altid en god idé at anvende negleolie, både efter behandlingen og med 

jævne mellemrum i det daglige. Påfør et lag negleolie på neglebånd og hud omkring neglen. 

Masser evt. olien ind med fingrene. 

Sådan aftager du Gellak. Slib evt. negleplade (korn 100). 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 lakken kan skrabes let af. Hvis ikke, skal acetonen virker længere tid. Brug 

rosenpind/spartel til at skrabe. Brug negleolie bagefter til pleje af dine neglebånd, neglerødder 

og hud omkring neglen. 

Vigtigt. Hvis du får produkterne på hud eller neglebånd, så fjern det forsigtigt med 

isopropylalkohol inden hærdning (brug evt. lille pensel eller nailpad). 

 

Anvend de hærdetider der angives for din UV neglelampe. 

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

