
BRUKSANVISNING FOR GELCRYLIC

Velkommen til Sheba Nails verden av profesjonelle negleprodukter hos Neglemakeriet. Du er i ferd
med å oppdage en hybrid som gir deg muligheten til å kreere sterke og naturlig utseende 
kunstnegler. Ganske enkelt et perfekt produkt!

Forarbeid

• Legg håndkleet/underlaget på bordet og finn fram alle produktene du skal bruke.
• Desinfiser hender, arbeidsflate og verktøy.
• Fjern eventuell neglelakk.
• Skal du lime på tipp, klipp ned naturneglene til de er 1,5 mm lange, og fil dem til i buet form

slik at de følger sporet på baksiden av tippene du skal lime på.
• Ha hendene i et manikyrbad (bland et godt såpevann) slik at neglebåndet mykgjøres.
• Skyv neglebåndet tilbake med den buede enden på neglebåndsskyveren. Hvis neglebåndet 

ikke skyves tilbake, vil det kunne føre til at fett sniker seg inn under kanten av geleneglen, 
og kunstneglen vil etter kort tid begynne å løsne fra naturneglen. I tillegg får du et vakrere 
resultat når neglebåndet er trimmet, sunt og friskt.

• Bruk den spisse enden på neglebåndsskyveren for å skrape bort utvokst neglebånd. Vær 
svært forsiktig slik at du ikke skraper ned i naturneglen. Bruk godt arbeidslys.

• Bruk en fin buffer, og buff lett over naturneglen fra neglebåndet og ut mot tuppen, slik at du 
fjerner kun overflateglansen og den naturlige oljen på naturneglens overflate. Man skal ikke 
file bort noe av neglen, men lett løfte de øverste skjellagene, slik at kunstneglen kan få feste.
Filer du på selve naturneglen med grovere filer, vil den bli tynn, sår og skadet, og 
kunstneglene vil få dårlig feste.

• Bruk en neglebåndssaks/manikyrsaks for å klippe bort overflødig hard/død hud langs 
neglekanten slik at neglebåndet og huden rundt naturneglen blir jevn og hel.

• Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
• Desinfiser hendene på nytt med desinfiserende middel. Dette fjerner både fett og bakterier. 

Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å holde neglen fett- og 
bakteriefri.

Skal du lime på tipp for å forlenge, følg disse trinnene

• Finn fram negletipper som passer nøyaktig til hver negl, fil dem om nødvendig til på sidene 
hvis de skulle være for brede. Legg negletippene klare i riktig rekkefølge.

• Påfør en limdråpe på baksiden av tippen du skal lime på naturneglen (bruker du tipp med 
sporet bakside, legger du limdråpen der, er det usporet bakside legger du limdråpen langs 
kanten der den vil overlappe med naturneglen), snu negletippen og plasser den i korrekt 
posisjon på naturneglen, press ned slik at alle luftblemmer presses ut. Hold i 15 sekunder 
mens limet herder. Se etter at tippen er limt på i korrekt posisjon, det skal ikke være noen 
gliper. Har tippen blitt limt feil på, kan den fjernes med hudvennlig aceton / Tip Away.

• Bruk tippekutter for å gi den pålimte tippen ønsket lengde. Hold saksen riktig vei, baksiden 
av saksen skal peke mot den som klipper (den som klipper skal se bladet), slik at 
fingertuppen ligger beskyttet av stoppekanten.

• Bruk en grov fil for å gi den pålimte tippen ønsket form.
• Bruk en buffer for å fjerne all glans fra de pålimte tippenes overflate. Glans betyr glatt 

overflate, og glatte overflater vil ikke gi geleen godt feste. Buff samtidig kanten på tippen 
ned, slik at overgangen mot naturneglen blir så jevn som mulig. Det skal buffes så mye ned 
på den pålimte tippen at det ikke er noen "hump" i overgangen fra pålimt tipp til naturnegl. 
Pass på at du ikke filer på naturneglen med grove filer, da du vil skade naturneglen og 



utsette den for slitasje.
• Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
• Desinfiser hendene på nytt med desinfiserende middel. Dette fjerner både fett og bakterier. 

Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å holde neglen fett- og 
bakteriefri.

Alle pulverene i serien Gelcrylic Powders kan brukes slik de er, eller blandes med hverandre slik at 
du kan skape dine egne favorittfarger. I tillegg kan du bruke alle pulverene i serien Dipcrylic 
sammen med Gelcrylic-produktene. Det gir deg svært mange farger å velge mellom.

PÅFØRING AV GELCRYLIC

Du kan legge kunstneglen med én farge som dekker hele neglen, eller med fransk kant (eller slå deg
løs og lag mønster).

Forslag 1: Legging av Gelcrylic, med én farge

• Bruker du primer, påfør et meget tynt lag på naturneglen, forviss deg om at du unngår huden
og de pålimte tippene (primer er en syre og får du produktet på de pålimte tippene eller 
huden, vil disse kunne misfarves / ta skade). 

Primer brukes slik:

1. Dypp penselen i flasken.
2. Tørk lett av penselen på en lofri klut.
3. Påfør ett strøk på naturneglen (unngå å få produktet på huden)
4. La tørke fem sekunder
5. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting

Merk: Skulle du få primer på huden og få en påbegynnende hudirritasjon, bland en halv 
desiliter vann med én spiseskje natron (har du ikke natron kan du bruke to spiseskjeer 
bakepulver), dette vil nøytralisere primeren (primer er en syre mens natron er basisk og 
syrenøytraliserende). Ha blandingen på huden til syren er nøytralisert.

1. Påfør et tynt strøk Gelcrylic gele med ca 1 mm avstand til neglebåndet og huden, på samme 
måte som du ville påføre neglelakk. 

2. Dryss Gelcrylic Powder (valgfri farge) over hele neglen mens du vrir fingeren fra side til 
side slik at hele neglen får et jevnt dryss.

3. Tapp med fingeren for å fjerne overflødig akrylpulver. 
4.  Herd under UV-lys i 60 sekunder hvis du har en 36 watts UV-lampe. Har du UV LED-

lampe på minst 12 watt, er herdetiden 30 sekunder.
5.  Påfør et nytt strøk Gelcrylic Gel over hele neglen mens du holder ca 1 mm avstand til huden

og neglebåndet. 
6.  Dryss Gelcrylic Powder over hele neglen på nytt, om nødvendig kan du bygge opp kurven 

på kunstneglen ved å påføre mer  Gelcrylic Gel og Gelcrylic Powder på de punkter du måtte 
ønske.  

7.  Herd strøk nummer to dobbelt så lenge som første strøk. Herd under UV-lys i 120 sekunder 



hvis du har en 36 watts UV-lampe. Har du UV LED-lampe på minst 12 watt, er herdetiden 
60 sekunder. 

8.  På nytt sett med kunstnegler skal det påføres minimum 2 lag, flere hvis du ønsker tykkere 
negler. På etterfylling kan det rekke med ett lag.

9.  Når du er ferdig med å legge kunstneglen, bruker du Gelcrylic Finishing Cleanser for å 
fjerne restbelegget etter siste herding. 

10. Formfil kunstneglene etter ønske, ved behov kan du jevne eventuelle ujevnheter på 
kunstnegloverflaten med en 100/180 fil. 

11. Forsegl kunstneglen med top coat (klar lakk). Forsikre deg om at hele kunstneglen blir 
dekket, forsegl også den fri kanten ved å pensle top coat på fronten og litt på undersiden.

Forslag 2: Legging av Gelcrylic, med fransk kant

• Bruker du primer, påfør et meget tynt lag på naturneglen, forviss deg om at du unngår huden
og de pålimte tippene (primer er en syre og får du produktet på de pålimte tippene eller 
huden, vil disse kunne misfarves / ta skade). 

Primer brukes slik:

1. Dypp penselen i flasken.
2. Tørk lett av penselen på en lofri klut.
3. Påfør ett strøk på naturneglen (unngå å få produktet på huden)
4. La tørke fem sekunder
5. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting

Merk: Skulle du få primer på huden og få en påbegynnende hudirritasjon, bland en halv 
desiliter vann med én spiseskje natron (har du ikke natron kan du bruke to spiseskjeer 
bakepulver), dette vil nøytralisere primeren (primer er en syre mens natron er basisk og 
syrenøytraliserende). Ha blandingen på huden til syren er nøytralisert.

1. Påfør Gelcrylic Gel kun ytterst på negletippen (på samme måte som du ville påført hvit 
neglelakk for å lage fransk kant). 

2. Dryss over White Gelcrylic Powder. Tapp med fingeren for å fjerne overflødig akrylpulver.  
3. Gjenta påføringen og herd i tre minutter i 36 Watts UV-lampe, eller 90 sekunder i UV LED-

lampe. 
4. Påfør så Gelcrylic Gel på resten av neglen (ikke over den franske kanten). 
5. Dryss på Pink Gelcrylic Powder (eller annen farge du måtte ønske). 
6. Herd i ett minutt i 36 watts UV-lampe, eller 30 sekunder i UV LED-lampe. 
7. Gjenta om du ønsker tykkere negl. 
8. Avslutt ved å påføre et siste strøk Gelcrylic Gel over hele neglen og herd i to minutt i 36 

watts UV-lampe, eller 60 sekunder i UV LED-lampe. 
9. Når du er ferdig med å legge Gelcrylic bruker du Gelcrylic Finishing Cleanser for å fjerne 

restbelegget etter siste herding. 
10. Formfil kunstneglene etter ønske, ved behov kan du jevne eventuelle ujevnheter på 

kunstnegloverflaten med en 100/180 fil. 
11. Forsegl kunstneglen med top coat (klar lakk). Forsikre deg om at hele kunstneglen blir 

dekket, forsegl også den fri kanten ved å pensle top coat på fronten og litt på undersiden. 



ETTERFYLLING

1. Fil kunstneglen godt ned slik at den blir tynn og gir plass til ny kunstnegl på toppen. Vær 
forsiktig så du ikke filer på naturnegl med grove filer. 

2. Bruk en myk bufferkloss for å buffe etterveksten lett. Se ellers trinnene under forarbeid på 
tilbakeskyving av neglebånd.

3. Fjern pussestøv med en neglebørste.
4. Desinfiser med Sanitizer.
5. Påfør Gelcrylic Gel på den utvokste delen. 
6. Dryss over Gelcrylic Powder over neglen. 
7. Herd i ett minutt i 36 watts UV-lampe, eller 30 sekunder i UV LED-lampe. 
8. Avslutt ved å påføre et siste strøk Gelcrylic Gel over hele neglen og herd i to minutt i 36 

watts UV-lampe, eller 60 sekunder i UV LED-lampe. 
9. Når du er ferdig med å legge Gelcrylic bruker du Gelcrylic Finishing Cleanser for å fjerne 

restbelegget etter siste herding. 
10. Formfil kunstneglene etter ønske, ved behov kan du jevne eventuelle ujevnheter på 

kunstnegloverflaten med en 100/180 fil. 
11. Forsegl kunstneglen med top coat (klar lakk). Forsikre deg om at hele kunstneglen blir 

dekket, forsegl også den fri kanten ved å pensle top coat på fronten og litt på undersiden. 

Unngå at kunstneglen løsner fra naturneglen (lifting), vær spesielt oppmerksom på:

• Buff naturneglen lett med bufferkloss før du legger kunstneglen, da får den bedre feste (ikke 
fil direkte på naturnegl med grove filer).

• Fjern utvokst eponychium (det så godt som usynlige fettlaget som vokser ut sammen med 
neglen og som ligger i neglebåndskrokene, dette fjernes ved å skrape forsiktig i området 
med neglebåndsskyver i metall).

• Fjern alle fettrester fra naturneglen med desinfiserende middel (Sanitizer Spray) før du 
legger kunstneglen.

• Husk å ikke ta på neglen etter at neglen er renset. Fett fra fingeravtrykkene kan være nok til 
at kunstneglen ikke vil feste seg.

• Bruk PH-Prep og primer.
• Ikke legg kunstneglen for nært huden (fett fra huden vil ellers snike seg inn under 

kunstneglen og få den til å løsne, dette er den vanligste årsaken til lifting). La det være 1-2 
mm avstand mellom huden og kunstneglen.

• Lifting på den pålimte tippen: Den pålimte tippen har ikke fått nok buffing og/eller 
tippekanten har ikke blitt forseglet. Bruk bufferkloss på den pålimte tippen og hold den opp 
mot lyset for å sjekke at alle blanke partier og glans er borte før kunstneglen legges. Blank er
det samme som glatt og kunstneglen vil ikke få feste.

• Legg geleen litt over kanten og rundt på undersiden av tippen i front for å forsegle 
tippekanten.

• Løsner/knekker kunstneglen, kan det være at det lagt for tynt på til at den klarer 
belastningen.


