
BRUKSANVISNING FOR BYGGEGELE

BUILDER - SCULPTING - FIBER

Sterk og acetonoppløselig gele. Kan legges på naturnegl, støpeform eller 
pålimt tipp. Varier designen ved å kapsle inn dekor, eller legg Fengshangmei 
Polish Gel / Neglemakeriet Gelelakk over (legg i så fall i denne rekkefølgen: 
primer – base coat – byggegele – gelelakk – top coat), enten heldekkende eller
som dekordetaljer.

Hold gelekrukkene unna varme, lys fra UV-lampen og sollys / lysfylte vinduer, 
ellers kan den begynne å herde direkte i krukken eller på penselen. Unngå støv
i geleen da dette vil sees som prikker i den ferdige kunstneglen. Skru lokket på
krukkene med det samme du er ferdig med å påføre geleen. Ha alltid lokket 
skrudd på før du filer. 

Anbefalt styrke på lampen er 48 W UV LED, med 30 sekunder herdetid 
på base coat og top coat, og 60 sekunder på byggegeleen.

1. Legg et beskyttende underlag på arbeidsbordet, og finn fram alle 
produktene du skal bruke

2. Fjern eventuell neglelakk og vask hendene godt i varmt såpevann
3. Desinfiser hender og verktøy med alkoholbasert spray
4. Ha hendene i et manikyrbad (bland et godt såpevann) slik at 

neglebåndet mykgjøres. Skyv neglebåndet forsiktig tilbake med den 
buede enden på neglebåndsskyveren

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

6. Buff lett over naturneglen med en finkornet buffer (bruk aldri grove filer 
direkte på naturneglens overflate)

7. 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

8. Børst bort pussestøv med en myk neglebørste
9. Desinfiser neglene på nytt med alkoholbasert spray. Dette fjerner både 

fett og bakterier
10. Påfør et svært tynt lag syrefri primer på naturneglen, unngå å få primer 

på huden. Dypp penselen i flasken og tørk av penselen på flaskekanten 
slik at penselen ikke er for fuktig. Pensle på, og la tørke i fem sekunder. 
Ikke ta på neglene etter dette trinnet, ettersom det er viktig å holde 
neglen fett- og bakteriefri 

11. Ta en støpeform og fest den under neglekanten 
12. Pensle på et tynt strøk med Base Coat, herd i 48 W i 30 sekunder. La det

alltid være en millimeter avstand mellom gele og hud for å sikre at 
kunstneglen sitter godt helt til den vokser ut

13. Designer du fransk manikyr, legger du først hvit på den fri neglekanten, 
herder i 48 W i 60 sekunder, og legger rosa over neglesengen, herder i 
48 W i 60 sekunder, og legger klar over det hele, og herder i 48 W i 60 
sekunder. Når alle lag gele er lagt og kunstneglen er ferdig herdet, 



fjerner du støpeformen, og filer kunstneglen til den formen du ønsker

14. Børst pussestøvet av neglen
15. Spray på alkoholbasert spray for å fjerne smuss og fett, tørk av med 
en lofri klut 
16. Legg Top Coat og herd i 48 W i 30 sekunder
17. Behandle neglebåndene med neglebåndsolje



HVORDAN FJERNE ACETONOPPLØSELIG KUNSTNEGL

1. Unngå søl med kunstneglfjerneren (hudvennlig aceton), den setter fort 
flekker på overflater av plast og lakk. Dekk arbeidsbordet med en 
voksduk eller annet som tåler søl, for eksempel Plastic Lining Paper

2. Klipp lengden på kunstneglen kort, og fil ned overflaten med en grov fil. 
En godt nedfilt overflate gjør at oppløsningsprosessen går raskere

3. Ta en lofri klut (soak off pad), og fukt den rikelig med kunstneglfjerner 
(den skal være klissvåt) 

4. Legg den fuktede kluten inn i en Soak Off Clip, og fest den på fingeren 
slik at kluten dekker hele kunstneglen 

5. Vent i 15 minutter. Trykk av og til clipen ned mot neglen og vri litt på 
den slik at du gnir overflaten på kunstneglen under, dette framskynder 
prosessen. Trekk clipen av (la den fuktede kluten sitte igjen i clipen)

6. Bruk neglebåndsskyveren eller en orange wood stick til å skrape bort det
oppløste produktet. Pass på at du ikke skraper ned i naturneglen. Jobb 
med én negl av gangen. La clipen sitte på på de andre neglene fram til 
du skal jobbe med dem. Dette fordi kunstneglen begynner å hardne til 
igjen så snart den utsettes for luft

7. Gjenta prosessen til alt av kunstneglen er oppløst og fjernet: Sett på 
clipen igjen og la kunstneglfjerneren jobbe videre. Jo tykkere kunstnegl, 
dess flere omganger med kunstneglfjerner. Føles kluten for tørr 
etterhvert, fukter du den på nytt

8. Når du nærmer deg naturneglen, går du forsiktig fram slik at du ikke 
skraper ned i naturneglen og utsetter den for slitasje og mekanisk skade

9.  Bruk en myk buffer for forsiktig å fjerne eventuelle siste små rester av 
kunstnegl

10. Vask hendene grundig i godt såpevann
11. Du er nå klar for å legge ny kunstnegl. Skal du ikke legge ny kunstnegl 

med det samme, behandler du neglebåndene og naturneglen med 
neglebåndsolje og/eller en god håndkrem


