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Polyacryl Gel AANBRENGEN OP DUAL FORMS

Stap 1
Duw met de bokkepoot de nagelriemen  
terug en verwijder de velletjes van de  
nagelplaat.

Stap 9
Breng nu de Polyacryl aan in de Form.  
Gebruik een Polyacryl Moddelage Liquid  
penseel om de polygel gelijkmatig uit te  
strijken, zo voorkom je dat het penseel  
aan de polygel blijft plakken.

Stap 2
Gebruik de vijl om de nagel in model  
te vijlen. 

Wanneer de Form is gevuld, breng je 
deze aan op de nagel. Begin bij de  
nagelriemen en druk dan langzaam  
naar de nagels toe. houdt deze  
vervolgens tegen de nagels aangedrukt. 

Wanneer er teveel gel of acryl is  
aangebracht, dan zie je dit aan de  
zijkanten van de Forms. Haal dit weg, 
dit gaat namelijk gemakkelijker nu  
het nog zacht is. Gebruik hiervoor  
een Woodstick. Daarna LED-lamp  
30 seconden of UV-lamp gedurende  
2 minuten.Je kunt daarna evt.  
afnemen met UV-Cleaner, maar dat  
is in principe niet nodig. 

Stap 3
Gebruik de vijl grit 180 om de glanslaag  
van de nagelplaat te verwijderen. 

Stap 4
Verwijder het stof van de nagel  
en maak de nagelplaat schoon  
met alcohol. 

Stap 5
Breng de Polyacryl Primer heel dun  
aan op het nageloppervlak en daarna  
20 seconden onder de lamp.. 

Stap 10
Is de gel of acryl uitgehard? Dan kan  
de form er weer af. Even vijlen waar  
nodig. Wil je nog een gellak aanbrengen,  
gebruik dan een wit blok om de  
kunstnagel op te ruwen. Voor het lakken  
alles stofvrij maken en de handen laten  
wassen. een basegellak is niet nodig,  
dus je kunt direct een gellak aanbrengen  
en aflakken met een topcoat zonder  
plaklaag.

Stap 6
Breng de Base Coat aan als een  
dunne laag en zorg dat deze de  
nagelriem niet raakt. 

Stap 7
Hardt de Base Coat uit.  
LED-lamp 30 seconden  
of UV-lamp gedurende 2 minuten. 

Stap 11
Verzorg de nagel en nagelriemen met  
nagelriemolie.

Stap 8
Begin met het uitzoeken van de juiste maat 
Dual Form, deze moet helemaal over de  
nagels passen. U kunt ook eerst een sjabloon 
plaatsen en daarna de Dual Form zetten.


