
DIPCRYLIC BRUKSANVISNING

Profesjonelt dip-in system, luktfritt og enkelt

FORBERED NEGLEN

• Legg håndkleet/underlaget på bordet, finn fram produktene du skal bruke.
• Vask hendene i varmt såpevann. Desinfiser hender, arbeidsflate og verktøy med Sanitizer 

Spray eller Konad Professional UV Gel Remover (denne kan du også fjerne gammel 
neglelakk med, men husk at den inneholder aceton og kan sette flekker på mykplast og 
overflatelakk, bruk beskyttende underlag på arbeidsbordet).

• Fjern eventuell neglelakk eller tidligere påført kunstnegl.
• Skal du lime på tipp, klipp naturneglene til 1,5 millimeter lengde, fil dem til i buet form slik 

at de følger sporet på baksiden av tippene du skal lime på.
• Mykgjør neglebåndene i et manikyrbad (bland et godt såpevann).
• Skyv neglebåndet tilbake med den buede enden på neglebåndsskyveren. Da unngår du at fett

fra neglebåndet kan snike seg inn under kunstneglen, og forhindrer at kunstneglen etter kort 
tid begynne å løsne fra naturneglen. I tillegg får du et vakrere resultat.

• 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, buff lett over naturneglen fra neglebåndet og ut mot tuppen, slik at du 
fjerner overflateglans og naturlig olje fra naturneglens overflate. Ikke fil bort noe av 
naturneglen, bare matt lett ned, slik at kunstneglen får 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 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, hold naturneglen fett- og bakteriefri. Nå kan 
du enten lime på tipper for å forlenge, eller legge Dipcrylic rett på naturneglen. 

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.

• Ikke søl lim på hud eller tøy, disse vil kunne ta skade. Oppbevar flasken stående med korken
på når den ikke er i bruk. Oppbevar utilgjengelig for barn. Påfør en liten limdråpe jevnt på 
baksiden av tippen du skal lime på naturneglen (bruker du tipp med sporet bakside, legger 
du limet i sporet, er det usporet bakside legger du limet 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, og at det ikke er noen gliper. Har tippen blitt limt feil på,
kan den fjernes med Tip Away eller Konad Professional UV Gel Remover.

• Gi den pålimte tippen ønsket lengde med tippekutter. Hold kutteren riktig vei, den som 
klipper skal se bladet slik at fingertuppen beskyttes av stoppekanten.

• Bruk en grov fil for å gi den pålimte tippen ønsket form.
• Buff bort all glans fra overflaten på de pålimte tippene. Glans betyr glatt overflate som ikke 

gir kunstnegl godt feste. Buff samtidig overgangen mot naturneglen slik at denne blir så jevn
som mulig. Buff 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/buffer unødig på naturneglen, da den vil 
kunne ta skade. Bruk aldri grove filer rett på naturnegl.

• Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
• Desinfiser hendene på nytt for å fjerne fett og bakterier.



PÅFØRING AV DIPCRYLIC

1. Prep

• Påfør Dipcrylic Prep på neglen og la det tørke helt før du går videre til neste trinn.

2. Base + Powder

• Sett flasken i flaskeholderen før du åpner den.   Dette produktet må ikke komme på huden 
eller i kontakt med tøy! Pass på at du alltid har flasken stående i flaskeholderen under bruk, 
slik at den ikke velter og innholdet søles ut. Oppbevar på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
Påfør et svært tynt strøk med Dipcrylic Base over hele neglen (neglelakktynt), men la det 
være en millimeters avstand til huden rundt neglen. Kommer produktet i kontakt med huden,
vil du få lifting (lifting betyr at kunstneglen løsner fra naturneglen).

• Dypp fingeren i krukken med den fargen Dipcrylic Powder du ønsker. (Skal du ikke legge 
samme farge på hele neglen, men ha fransk kant, se mer informasjon neste side). Når du 
dypper, pass på å rulle fingeren litt fra side til side slik at hele neglen dekkes med pulver. 
Alternativt kan du drysse pulveret over neglen med en måleskje. Vi anbefaler drysse-
teknikken for en jevnere overflate på den ferdige kunstneglen. Tapp fingeren mot kanten av 
krukken slik at overflødig pulver ristes av.

• Gjenta disse to trinnene for å bygge opp kunstneglen. Avslutt med et tynt strøk Base og gå 
videre til trinn 3.

Husk at antall lag du legger avgjøres av hvor tykk du ønsker å ha kunstneglen. Legg minimum tre 
lag på nye sett med kunstnegler. For lengre negl kan det være nødvendig med ytterligere tykkelse 
for å gi styrke. Bruker du Dipcrylic farget pulver, kan fargen bli dypere og mer mettet med flere lag.
Veksler du mellom å bruke nøytrale farger, sterke farger og glitter, kan det lønne seg å ha en egen 
flaske med Base til hver av disse, slik at farge og glitter ikke smitter over på mer nøytrale farger via 
penselen.

3. Activator

• Spray Dipcrylic Activator over hele kunstneglen. Spray alle neglene på én gang med ett 
trykk på sprayen på ti til femten centimeters avstand. Merk: Hvis du opplever en stikkende 
følelse, holder du enten sprayen for nært, eller du har lagt Dipcrylic Base for tykt på.

• Fil til neglen etter ønske, bruk en 180 grit fil for deretter å bruke en buffer for å glatte 
overflaten ved behov.

4. Top

• Fullfør kunstneglen med et strøk Dipcrylic Top over hele neglen, men la det være en 
millimeters avstand til huden rundt neglen. Kommer produktet i kontakt med huden, vil du 
få lifting. For sterkest mulig kunstnegl, husk å påføre det tynne strøket Dipcrylic Top også 
helt i front av neglen, slik at du får litt på undersiden av den frie neglekanten, på denne 
måten forsegler du neglen i front. For ekstra styrke kan du legge to strøk med Dipcrylic Top.

5. Avsluttende behandling

• Når lakken har herdet, avslutter du med en god håndvask, påføring av neglebåndsolje og en 
god håndkrem. Massér neglebåndsoljen inn i neglebåndene. Neglebåndene kan være 
"slitne", neglebåndsolje får dem i fin form igjen. Massér neglebåndsolje inn morgen og 
kveld, og skyv neglebåndene forsiktig tilbake. Dette er svært viktig for at kunstneglen skal 
holde seg pen lenge.



TILLEGGSINFORMASJON FOR DEG SOM SKAL LEGGE FRANSK KANT

Påfør Dipcrylic Base på neglen, og dypp så kun tippen i hvit Dipcrylic Powder. Tapp fingeren mot 
kanten av krukken slik at overflødig pulver ristes av. Dypp så i Clear, Pink eller Pure Pink slik at 
resten av neglen dekkes. Tapp fingeren mot kanten av krukken slik at overflødig pulver ristes av. 
Gjenta for å få to lag. Husk at antall lag du legger avgjøres av hvor tykk du ønsker å ha kunstneglen.
Legg minimum tre lag på nye sett med kunstnegler. For lengre negl kan det være nødvendig med 
ytterligere tykkelse for å gi styrke. Bruker du Dipcrylic farget pulver, kan fargen bli dypere og mer 
mettet med flere lag. Spray til slutt hele neglen med Dipcrylic Activator. Spray alle neglene på én 
gang med ett trykk på sprayen på ti til femten centimeters avstand. Merk: Hvis du opplever en 
stikkende følelse, holder du enten sprayen for nært, eller du har lagt Dipcrylic Base for tykt på. 
Formfil neglene og gå til trinn 4.

NÅR KUNSTNEGLEN HAR VOKST UT, KAN DU ENTEN FJERNE DEN HELT ELLER 
LEGGE NY DIPCRYLIC OVER (ETTERFYLLING).

ETTERFYLLING - Dipcrylic er velegnet til etterfylling. 

♦ Fil bort eventuell lifting på kunstneglen og fil den så tynn at den bare har ett lag Dipcrylic igjen. 
Pass på å ikke file med grove filer direkte på naturneglen, bruk kun en myk bufferkloss på 
etterveksten ♦ Børst av pussestøv med en neglebørste ♦ Desinfiser hender og negler med Sanitizer  
♦ Pensle på Prep kun på den utvokste delen av naturneglen ♦ Gå så til trinn 2. Base + Powder og 
fortsett med å legge den nye Dipcrylic-neglen over, på samme måte som du la første gang.

HVORDAN FJERNE DIPCRYLIC

• Fil ned overflaten på kunstneglen med en grov fil. Godt nedmattet overflate sørger for at 
oppløsningsprosessen går raskest mulig. 

• Ta en lofri klut og fukt den godt med Tip Away eller Konad Professional UV Gel Remover.
Husk at disse inneholder aceton, overflater som ikke tåler det vil få flekker. Bruk et underlag
på arbeidsbordet for å beskytte. 

• Legg den fuktede kluten i en Soak Off Clip, og fest clipen på neglen. Har du ikke clips kan 
du bruke en bit med aluminiumsfolie. Vi anbefaler å investere i gjenbrukbare clips.

• Vent minst fem minutter. Trykk ned og vri på clipen slik at overflaten på kunstneglen under
gnis, dette framskynder prosessen. Trekk clipen av (la den fuktede kluten sitte igjen i 
clipen). Jobb med én og én negl, la clipen sitte på på neglen fram til du skal jobbe med den. 

• Skrap bort det som har løst seg opp med neglebåndsskyveren. 
• Sett på clipen igjen og la acetonen jobbe videre med lagene under. Jo tykkere kunstnegl, jo 

flere omganger med aceton. Føles kluten for tørr etterhvert, fukter du den på nytt.
• Gjenta prosessen til det aller meste av kunstneglmaterialet er fjernet. Når du nærmer deg 

naturneglen, gå forsiktig fram slik at du ikke skraper ned i naturneglen og utsetter den for 
slitasje. 

• Bruk bufferklossen for forsiktig å fjerne de siste små restene av kunstnegl. 
• Vask hendene grundig i godt såpevann. 
• 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. 

For flere produkter i serien, se Neglemakeriet.no. Der kan du også laste ned bruksanvisninger med større skrift.


