KÄYTTÖOHJE
Hajuton Ilmakovetteinen akryyneste ja puuteri
HUOM. Uusittu Nail Evolution ilmakovetteinen hajuton akryylineste kovettaa myös värilliset
akryylipuuterit – kunhat teet massan tämän ohjeen mukaisesti.
Hajutoman ilmakovetteisen massan koostumus on erilainen kuin perinteisen ilmakovetteisen
akryylin. Se kuivuu hieman hitaammin ja viimeistä pintaa ei pidä hioa pois – vaan se
pyyhitään pois käyttäen viimeistelynestettä.
Viilaamisen tarve on minimaalinen, koska hajuton Evolution neste aikaansaa erittäin hyvin
itsestään tasoittuvan massan.
Käytettäessa hajutonta ilmakovetteista nestettä ja puuteria, on tarvitun nesteen määrä
huomattavasti pienempi ja massa työstetään kuivempana.

Vaihe 1
Kaada hajutonta akryylinestettä lasikippoon noin puoleen väliin. Valmistele pensseli
painamalla se kipon pohjaan niin että karvan erkanevat ja ilmakuplat nousevat pois karvasta
ja pensseli kostuu nesteestä täysin (kuvat 1 & 2).
Tämän jälkeen pyyhi pensseli puhtaaseen paperipyyhkeeseen. Ei ole suositeltavaa käyttää
liian isoa pensseliä esim. kokoa 10 koska se ottaa liikaa nestettä itseensä ja massasta tulee liian
kostea. Hajuton ilmakovetteinen Evolution akryylineste työstetään kuivempana kuin
normaali ilmakovetteinen akryyli.

Vaihe 2
Upota pensseli puoliväliin saakka nesteeseen. Paina pensselin kyki reunaa vasten jotta saat
siitä ylimääräisen nesteen pois (kuva 3A & 3B). Mitä pidempään painat, sitä kuivemmaksi
pensseli tulee. Muista että massan pitääkin olla kuivempi kuin mihin olet perinteisen nesteen
kanssa tottunut.

Vaihe 3
Jos teet valkoisen kärjen – käytä valkoista pulveria. Jos haluat värillisen kärjen, voit käyttää
mitä tahansa värillistä akryylipuuteria.
Jos taas käytät valkoista tippiä, voit käyttää väritöntä pulveria – tässä on vain kyse siitä
millaisen lopputuloksen haluat.
Se minkä väristä pulveria käytät riippuu halutusta lopputuloksesta, teetkö tipillä vai haluatko
vain vahvistaa luonnonkynttä – tässä ohjeessa nyt käydään läpi oikea oppinen levittäminen ja
hajuttoman ilmakovetteisen nesteen käyttäminen oikeanlaisen massan aikaansaamiseksi
(katso kuva alla).

Sopiva suhde

Liian kostea

Liian kuiva

Valmista keskikostea pallo massaa hellävaraisesti koskettamalla pensselillä pulverin pintaa.
Pensselin alaosaan pitäisi muodostua pieni pallo akryylimassaa.

Aseta pallo tipin keskiosaan niin että pallon reuna asettuu tipin hymyalueen reunalle sen
sisäpuolelle. Tee pallosta tarpeeksi suuri että voit peittää kerralla koko tipin alueen.

Ennenkuin aloitat painelemaan palloa tasaiseksi, pyyhi ylimääräinen pulveri pois pensselistä
kuitenkaan pyyhkimättä pensseliä kuivaksi kaikesta nesteestä – tämä palauttaa pensselille
oikean muodon.
Samalla kun pyyhit pensselin alkaa juuri asettamasi massa tasoittua ja kovettua.
Hellävaraisesti painele pensselin kyljellä massa tasaiseksi hymyn suuntaan ja käyttäen
pensselin kärkeä muotoile hymy niin että se tasoittuu muotoonsa tasaisesti.
Kun olet saanut hymyn muodostettua, painele massa oikealle ja sitten vasemmalle ja siirrä
loput massasta tipin kärkeen niin että massa peittää koko tipin pitäen pensseliä pienessä
kulmassa.
Tarkoitus on saada valkoinen kärki muodostettua niin että se on paksuimmillaan hymyn
kohdalla ja ohuimmillaan tipin kärjessä. Tämä edesauttaa luonnollisen kaarevuuden
aikaansaamista jotta kynsi ei jää litteäksi.

Vaihe 4
Kasta pensseli uudelleen nesteeseen ja poista ylimääräinen neste. Tässä vaiheessa on tarkoitus
pyyhkiä hymy muotoonsa eikä pensseli saa olla niin kostea että nestettä valuu pitkin kynnen
reunoja ja massa kostuu tai alkaa liukenemaan. Käyttäen pensselin kärkeä ja pitäen pensseliä
kohtisuorassa kynttä vasten, muotoile hymy luonnonkynnen puolelta. Tarkoitus on
aikaansaada jyrkkä reunainen muoto valkoiselle alueelle.
Jos pensseli on vinossa muodostuu hymyyn kulmaa.
Hyvä tapa on tehdä ensin valkoinen kärki kaikkiin kynsiin ensin ja vasta sitten alkaa
rakentamaan kynttä värittömällä pulverilla. Tämä antaa valkoisen massan kuivua ja pitää
hymyn muodossaan ennen seuraavaa kerrosta.

Vaihe 5
Levitä vielä tarvittaessa pieni kuivempi pallo tipin reunoille. Ole huolellinen että massaa tulee
tarpeeksi reunoihin ettet muotoonviilauksen aikana viilaa sitä kokonaan pois. Levitä massa
reunoihin kärjestä kynsinauhaan päin aikaansaaden ohuemman kerroksen kärkeen ja
paksumman hymyyn päin mentäessä.

Vaihe 6

Aseta isohko sopivan kostea pallo hymyn sisäpuolelle ja painele se tasaisesti oikealta
vasemmalle mutta älä vedä sitä valkoisen alueen ylitse. Muotoile pallo samaan tasoon kuin
valkoisen kärjen reuna. Tarkista alue katsoen kynttä sivuilta.

Vaihe 7
Kynsinauhan alue. Aseta pienempi ja kosteampi pallo äsken tekemäsi alueen reunaan. Pyyhi
pensseli sillä välillä kun uusi pallo alkaa tasoittua kynsinauhaan päin. Lopuksi paina massa
pensselin kyljellä kynsinauhaan päin.
Älä levitä tätä aluetta niin että laittaisit pallon kynsinauhan viereen ja siitä vetäen kynnen
kärkeen vaan aseta pallo siihen aikaisemmalle alueen reunalla ja pitäen pensseliä lähes saman
suuntaisesti kynnen kanssa, käyttäen pensselin kylkeä kevyesti paina massa kynsinauhaan
päin niin että se itsestään asettuu kynsinauhan muotoisesti. Muista että liian iso pallo vaan
valuu kynsinauhoille.

Vaihe 9
Nyt tarvitaan lisää massaa hymyn rajalle – aseta keskikostea pallo väritöntä massaa kynnen
keskelle ja painele se niin että ylittyy rajan yli ja samalla saat muotoiltua kynteen lisää
kaarevuutta. Toista kunnes olet aikaansaanut sopivan kaarevuuden kynnelle.

Vaihe 10
Anna kynsien kovettua rauhassa. Tämä voi kestää muutamasta minuutista kymmeneen.
Lopuksi pyyhi tahmea pinta pois käyttäen Finishing Wipe viimeistelynestettä.
Anna nesteen haihtua
Haihtumisen jälkeen pintaa on kova ja sileä.

Vaihe 11
Muotoile kynsi viilalla ja palkilla kuten tavallisen akryylin tai geelin kanssa.

Vaihe 12
Viimeistele kynsi levittämällä pintaan joko ilmakovetteinen Kapping Sealer tai voit myös
käyttää UV kovetteista Sealeria jos käytössäsi on UV uuni.
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