
BRUKSANVISNING FOR AKRYLNEGLER

PRODUKTER DU TRENGER FOR Å LEGGE AKRYL

• Ønskede farger akrylpulver
• Akrylvæske (monomer)
• Desinfiserende middel Konad Professional Soak Off Gel Remover
• Bufferkloss
• Akrylpensel
• Dappendish (glass- eller hardplastbeholder)
• Neglebåndsskyver
• Neglebørste
• Primer (valgfritt, ved behov)
• Neglefil 100/180 grit
• Top Coat
• Neglebåndsolje

TILLEGGSPRODUKTER FOR Å FORLENGE MED PÅLIMT TIPP

• Tipper
• Tippekutter
• Lim
• Grovere tippefil (150 grit eller lavere)

ANNET UTSTYR

• Underlag for å beskytte bordplaten
• Håndleddstøtte
• Neglebåndssaks/manikyrsaks
• Lofritt kjøkkenpapir (for eksempel Torky)
• Skål til manikyrbad
• Mild håndsåpe
• Håndkrem
• Et godt arbeidslys
• Akryl kan også legges på støpeformer om du ikke ønsker å forlenge 

kunstneglen ved å støpe på pålimt tipp

Følg bruksanvisningen, bruksmåten kan være en annen enn den du er vant med 
fra andre kunstneglsystemer. Lagt riktig vil kunstneglen sitte til naturneglen 
vokser ut og det er på tide med etterfylling.

Unngå å få støv i akrylpulveret da dette vil sees som prikker i den ferdige 
kunstneglen. Skru lokket på krukkene med det samme du er ferdig med å påføre 
akrylen. Ha alltid lokket skrudd på før du filer.



FORARBEID

• Legg det beskyttende underlaget på bordet, finn fram produktene.
• Desinfiser hender, arbeidsflate og verktøy med Konad Professional Soak Off 

Gel Remover (ha litt på en bomullspad og tørk over). Dette produktet 
fjerner smuss og bakterier. Det inneholder aceton og vil kunne sette flekker
på mykplast og lakkerte overflater, unngå søl, bruk beskyttende underlag 
på arbeidsbordet.

• Fjern eventuell neglelakk med Konad Professional Soak Off Gel Remover.
• 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. 

Hvis neglebåndet ikke skyves tilbake, vil det kunne føre til at fett sniker seg
inn under kanten av akrylen, 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 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.

• Det er viktig å ikke søle lim på hud eller tøy, da disse vil kunne ta skade. 
Oppbevar limflasken stående og med korken på når den ikke er i bruk. 
Oppbevar alltid neglelim 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 Konad Professional Soak Off Gel 



Remover.
• Bruk tippekutter for å gi den pålimte tippen ønsket lengde. 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.
• 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.

Alle akrylpulverfarger fra samme akrylserie kan blandes med hverandre slik at du
kan skape dine egne favorittfarger, eller legg forskjellige farger ved siden av 
hverandre for å skape effekter og mønster. Avslutt gjerne med et lag klar akryl 
slik at du har et beskyttende lag over farget akryl.

STØPING AV AKRYLNEGL

Bruk primer om du tidligere har hatt problemer med å få kunstnegl til å 
sitte godt. 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 og tørk den lett av på et lofritt kjøkkenpapir       
(gjelder ikke om du bruker Primer Pen)
2. Påfør ett strøk på naturneglen (unngå å få produktet på huden)
3. La tørke fem sekunder
4. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting
ved bruk av ett strøk.

Merk: Får du primer på huden kan du få en påbegynnende hudirritasjon. 
Bland straks en halv desiliter vann med én spiseskje natron (eller to 
spiseskjeer bakepulver). Ha blandingen på huden til syren er nøytralisert. 
Primer er en syre mens natron er basisk og syrenøytraliserende. 

Akrylneglen kan legges som klassisk fransk manikyr med hvit kant, eller 
heldekkende valgfri farge, blandede farger, eller helt klar. Valget er ditt, her er to
forslag. Bruk gjerne en øvelsesfinger eller et plastark for å trene teknikk før du 
legger på naturnegl.

FORSLAG 1: STØPING AV AKRYLNEGL, ÉN FARGE 



• Ha en liten mengde akrylvæske i en dappendish.
• Dypp penselen i akrylvæsken, tørk den av på lofritt kjøkkenpapir. 
• Dypp penselen i akrylvæsken igjen, og stryk den mot kanten av 

dappendishen to ganger for å fjerne overflødig væske. 
• Hold den fuktige penselbusten ned mot overflaten av akrylpulveret, og før 

penselen forsiktig mot deg slik at væsken i busten trekker til seg 
akrylpulver. Penselen skal ikke dyppes ned i akrylpulveret, bare føres 
forsiktig over overflaten, slik at du får en pen liten klump på den ene siden 
av penselbusten. Det skal drysse litt av klumpen. Prøv å få en klump som er
så stor at den kan dekke hele overflaten av neglen. 

• Plasser akrylmassen midt på neglen i bakkant, og led massen på plass med 
lett hånd slik at den følger naturlig langs neglekanten i et jevnt lag. Før 
penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut 
mot kantene med én millimeter margin mot huden. Får du akryl i nærheten 
av huden bruker du spissen på penselbusten til å skyve akrylmassen tilbake
med jevn avstand til huden. Med en millimeter avstand til huden unngår du 
at akrylneglen begynner å løsne etter få dager.

• Gjenta samme teknikk for å legge avsluttende lag, enten med samme farge 
eller med klar akryl for å bygge opp kunstneglen slik at den får den formen 
du ønsker. Sett fra siden skal den ha en delikat bue. Legg hele tiden merke 
til hvilken form neglen tar under påføring av akrylen, slik at neglen sett fra 
alle vinkler får en naturlig og estetisk tiltalende jevn form uten bulker. Husk
å påføre akryl litt etter litt, i tynne lag. Du kan alltid pensle på mer om du 
synes det blir for lite, det er enklere enn å måtte file av hvis det blir for 
tykke lag. 

• Hver gang du er ferdig med en negl, lønner det seg å rengjøre penselen 
grundig med akrylvæske. Dypp penselen i akrylvæske, og stryk penselen 
lett frem og tilbake på lofritt kjøkkenpapir (skyv aldri penselen mot 
hårretningen, da penselhårene vil kunne løsne). Penselen må alltid 
rengjøres umiddelbart etter endt neglestøping, akrylrester i busten vil herde
og skade penselen. Husk å aldri dra i penselhårene, de vil da kunne løsne. 

• Når akrylneglen har herdet, test den ved å tappe på den med 
neglebåndsskyveren. Den skal lyde hard og solid. 

• Fil til kunstneglen for å gi den ønsket form. Bruk en grov fil for å file 
akrylneglens kanter slik at disse ikke oppleves som skarpe. Om nødvendig 
files akrylneglens overflate med en medium grov fil, slik at 
kunstnegloverflaten ser jevn ut og får en tiltalende form. Det er viktig å ha 
kunstneglens tykkeste punkt midt på din naturlige negl, dette gir den 
sterkeste neglen. Ut mot neglens fri kant skal den kunstige neglen files ned 
til 1 mm tykkelse. 

• Bruk en finkornet fil for å file til fronten, toppen og sidene på akrylneglene. 
Press ikke hardt med filen, da dette vil kunne forårsake at kunstneglen 
begynner å løsne (lifting). 

• Benytt en finkornet buffer for å fjerne alle spor etter filene og for å glanse 
opp overflaten. 

• Påfør Top Coat for å beskytte kunstneglen. Top Coat med UV-filter vil gi 
ekstra beskyttelse mot gulning.



• 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.

FORSLAG 2: STØPING AV AKRYLNEGL, FRANSK MANIKYR. HVIT KANT, 
ROSA OG KLAR

• Sett fram boksene med akrylpulveret du skal bruke.
• Ha en liten mengde akrylvæske i en dappendish.
• Dypp penselen i akrylvæsken, tørk den av på et lofritt kjøkkenpapir. 
• Dypp penselen i akrylvæsken igjen, og stryk den mot kanten av 

dappendishen to ganger for å fjerne overflødig væske. 
• Begynn med å støpe den hvite neglekanten, også kalt det hvite smilet. Hold

den fuktige penseltippen ned mot overflaten av akrylpulveret, og før 
penselen forsiktig mot deg slik at væsken trekker til seg akrylpulver. 
Penselen skal ikke dyppes ned i akrylpulveret, bare føres forsiktig over 
overflaten, slik at du får en pen liten klump på den ene siden av 
penselbusten. Det skal drysse litt av akrylmassen. Prøv å få en klump som 
er så stor at den kan dekke hele den hvite neglekanten. 

• Plasser akrylmassen på negletuppen, og form akrylen slik at den følger 
naturlig langs neglekanten i et jevnt lag. Før penselen i korte klappende 
bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene. 

• Dypp penselen i akrylvæsken, og tørk den av mot papiret. Stryk penselen 
ut i vifteform slik at den får en skarp kant. Hold penselen mot deg i flat 
stilling, og form den hvite kantens overside som et smil. 

• Tørk av penselen på et rent støvfritt tørkepapir. 
• Dypp penselbusten i akrylvæsken, og press overskytende væske av mot 

kanten på dappendishen. 
• Mangler det hvit akryl på neglens sidekanter for å danne et perfekt hvitt 

fransk smil, lager du ørsmå akrylklumper for å dekke der det mangler. 
• Rengjør penselen i akrylvæsken, og tørk av på papiret. 
• Fortsett nå med å støpe rosa over neglesengen. Fukt penselbusten, og lag 

en akrylklump med rosa akrylpulver. 
• Plasser akrylmassen midt på i bakkant av naturneglen, og arbeid det ut i 

tynne lag ut mot sidene og front med klappende penselbevegelser, uten å få
produktet på huden. 

• Arbeid den rosa akrylmassen ut med penselens flate slik at den møtes 
naturlig kant-i-kant med den hvite akrylen på negletippen. 

• Fukt penselen lett i akrylvæsken, tørk den av på papiret, og dra akrylen 
jevnt utover. Før penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen 
dekker jevnt helt ut mot kantene med én millimeter margin mot huden. Får 
du akryl i nærheten av huden bruker du spissen på penselbusten til å skyve
akrylmassen tilbake med jevn avstand til huden. Med en millimeter avstand 



til huden unngår du at akrylneglen begynner å løsne etter få dager.
• Når du har lagt ferdig den rosa akrylmassen slik at den dekker neglesengen

og har en jevn tilpasning til det hvite smilet, legger du klar over hele 
neglen. Bygg opp kunstneglen med klar slik at den får den formen du 
ønsker. Sett fra siden skal den ha en delikat bue. Legg hele tiden merke til 
hvilken form kunstneglen tar under påføring av akrylen, slik at neglen sett 
fra alle vinkler får en naturlig og estetisk tiltalende form, uten bulker. Påfør 
klar akrylmasse litt etter litt, i tynne lag. Du kan alltid legge på mer om du 
synes det blir for lite, det er enklere enn å måtte file av om det blir for tykt. 

• Hver gang du er ferdig med en negl, lønner det seg å rengjøre penselen 
grundig med akrylvæske. Dypp penselen i akrylvæske, og stryk penselen 
lett frem og tilbake på lofritt kjøkkenpapir (skyv aldri penselen mot 
hårretningen, da penselhårene vil kunne løsne). Penselen må alltid 
rengjøres umiddelbart etter endt neglestøping, akrylrester i busten vil herde
og skade penselen. Husk å aldri dra i penselhårene, de vil da kunne løsne.

• Når akrylneglen har herdet, test den ved å tappe på den med 
neglebåndsskyveren. Den skal lyde hard og solid. 

• Fil til kunstneglen for å gi den ønsket form. Bruk en grov fil for å file 
akrylneglens kanter slik at disse ikke oppleves som skarpe. Om nødvendig 
files akrylneglens overflate med en medium grov fil, slik at 
kunstnegloverflaten ser jevn ut og får en tiltalende form. Det er viktig å ha 
kunstneglens tykkeste punkt midt på din naturlige negl, dette gir den 
sterkeste neglen. Ut mot neglens fri kant skal den kunstige neglen files ned 
til 1 mm tykkelse. 

• Bruk en finkornet fil for å file til fronten, toppen og sidene på akrylneglene. 
Press ikke hardt med filen, da dette vil kunne forårsake at kunstneglen 
begynner å løsne (lifting). 

• Benytt en finkornet buffer for å fjerne alle spor etter filene og for å glanse 
opp overflaten. 

• Påfør Top Coat for å beskytte kunstneglen. Top Coat med UV-filter vil gi 
ekstra beskyttelse mot gulning.

• 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.

ANNEN INFO

• Rengjøring av akrylpensel. Dypp penselen i akrylvæske, og tørk av på et 
lofritt kjøkkenpapir. Ønsker du å rengjøre penselen grundigere kan du rense
den med Acrylic Brush Cleaner. Dette vil fjerne eventuelle akrylrester som 
kan ligge igjen i penselbusten, slik at penselen er klar til neste gangs bruk.

• Om du ønsker kan du benytte neglelakk på kunstnegler. Neglelakk fjernes 
med neglelakkfjerner uten aceton.

• Neglene skal ikke klippes til i etterkant, kun files, ellers vil kunstneglen 
sprekke.



• Akryl kan gulne av solarium og enkelte solfaktorprodukter, samt ta farge av
matvarer med sterke farger, for eksempel om du skreller citrusfrukter. Bruk
gjerne engangshansker når du skjærer opp sterktfargede grønnsaker.

• Dekor kan kapsles inn i akryl. Legg dekoren inn i det siste laget med klar 
akryl. Eller, fest dekoren på fuktig Top Coat, la tørke, forsegl med et nytt 
strøk Top Coat.

• Vær nøye når du legger akrylen, da er det ikke nødvendig å file i etterkant. 
Har uhellet vært ute og du er nødt til å file (for eksempel om du har fått 
utstikkende nupper langs neglekanten), ta en fin neglefil og fil kun det 
nødvendigste av akrylen slik at den blir jevn og neglekanten pent buet. 
Bruk så en buffer for å fjerne spor etter den finkornede filen, og bruk tilslutt
en finkornet bufferfil/poleringsfil for å gi glans til kunstneglen, og samtidig 
lukke den. Avslutt med et lag Top Coat.

UNNGÅ AT KUNSTNEGLEN LØSNER FRA NATURNEGLEN (LIFTING)

• 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 (Konad 
Professional Soak Off Gel Remover) 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 Top Coaten 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.

ETTERFYLLING 

• Fjern eventuell gammel neglelakk med en mild acetonfri neglelakkfjerner. 
Undersøk hver enkelt negl. Se etter partier hvor akrylen kan ha mistet 
festet (lifting), sprekker, infeksjoner eller skader på neglebåndet. 

• Mykgjør neglebåndet i et manikyrbad, og bruk en neglebåndsskyver for å få
en jevn neglebåndskant. Produkter som inneholder fett/oljer må ikke 
brukes på neglen i forkant av neglestøpingen. 

• Desinfiser hendene med Konad Professional Soak Off Gel Remover. 



• Fil kunstneglen godt ned med en grov fil, slik at du gjør plass til de nye 
lagene med akryl, ellers blir sluttresultatet en tykk og klumpete negl (pass 
på så du ikke filer på naturneglen med den grove filen). Se på neglen i 
profil for å file neglen i riktig estetisk form. Da akrylneglen ble lagt sist ga 
du den høyde midt på, denne høyden har nå vokst ut av posisjon og må 
tilpasses på nytt. Har du klippet lengden på neglen, vil tuppen nå være for 
tykk, og den må files ned til riktig tykkelse. Unngå å file for hardt. Akryl er 
mindre fleksibelt enn naturnegl, og ved press/trykk vil naturneglen gi etter 
(slik den er designet til å gjøre), mens akryl ikke gir like mye etter. Dermed
vil akrylen kunne løsne fra naturneglen. Skulle dette skje, filer du bort det 
av akrylen som ikke er godt festet på naturneglen.

• Bruk en buffer for forsiktig å fjerne glansen fra etterveksten på naturneglen.
• Børst bort alt pussestøv fra negleoverflaten med en neglebørste. 
• Desinfiser hendene med Konad Professional Soak Off Gel Remover på nytt.  
• Ha primer kun på etterveksten, primer på eldre akryl vil danne misfarging. 
• Underlaget må være helt tørt før påføring av ny akryl. Bruk gjerne hårføner.
• Påfør akryl med en liten pensel, for eksempel pensel #4. Påfør en liten perle

eller to av akryl, avhengig av neglens størrelse. Plasser og arbeid 
akrylperlene fra neglebåndet (ca 1,5 mm fra neglebåndskanten), og videre 
utover slik at den dekker hele neglen, på samme måte som man påfører 
siste laget på en førstegangsstøping. Når produktet har herdet filer du til 
ønsket form, på samme måte som ved støping av hel negl. 

HVORDAN FJERNE ACETONOPPLØSELIG KUNSTNEGL

• Fil ned overflaten på kunstneglen med en grov fil. Glatt overflate gir lite 
åpning for acetonen å gjøre jobben, godt nedfilt overflate sørger for at 
oppløsningsprosessen går raskest mulig. 

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

• Legg den fuktede kluten inn i en Soak Off Clip, og fest clipen på neglen. 
• Vent minst fem minutter. Trykk ned clipen og vri på den slik at du gnir 

overflaten på kunstneglen under, 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 de andre neglene fram til du skal jobbe med dem.

• 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. 
• Skal du ikke legge ny kunstnegl med det samme, behandler du 

neglebåndene og naturneglen med neglebåndsolje.


