Akryylisiveltimen valitseminen.
Akryylisiveltimet on yleensä valmistettu luonnonkarvasta. Yleisin
merkintä siveltimessä on Kolinsky, eli siperiankärppä. Myös merkinnät kuten Kolinsky Sable-hair, Sable tai Red Sable ovat yleisiä
ja viittaavat enemmänkin kärppään kuin soopeliin. Parhain ja
laadukkain karva saadaan uroskärpästä vaikka yleensä karvan
koiras-naaras suhde on 60/40.
Luonnonkarvan hyöty verrattuna synteettiseen on sen kyky imeä
nestettä ja vapauttaa se kun harjasosaan kohdistetaan painetta.

Kaksi eri kokoista akryylipensseliä
Koko 5 ja 18

Oikean koon valitseminen:
Akryylipensseleiden koko merkitään numeroin. Mitä pienempi numero, sitä pienempi siveltimen harjaksen
koko. Pääsääntöisesti koot vaihtelevat 4-18 välillä.
Aloittelijalle sopiva koko on 6 tai 8, eli kohtalaisen pienikokoinen sivellin joka muodostaa pienemmän massan soveltuen näin 3-alueen teknikkaan. Pienempi sivellin antaa myös paremman kontrollin massan muotoiluun kynnellä sekä helpottaa oikean neste/puuteri suhteen hahmottamisessa. Tästä syystä yleensä aloituspakettien mukana toimitetaan sivellin jonka koko vaihtelee 6 - 8 välillä.
Oikean muodon valitseminen:
Akryylisiveltimien harjaksia löytyy erimuotoisina. Muotoon vaikuttaa itse karva sekä holkin muoto.
Pyöreämpi, kärkeen kaventuva holkki (1) muodostaa kärjestä pyöreämmän ja kyljestä paksumman harjasosan. Muotoon puristettu holkki (2) muodostaa litteän, kärjestä terävämmän harjaksen joka mahdollistaa
myös pienemmän akryylimassan muodostamisen esimerkiksi kynsinauhan alueelle.
Se minkä tyyppinen sivellin kellekin parhaiten soveltuu riippuu paljolti työtavasta ja siitä minkälaista akryylia on käyttämässä.
Esimerkiksi hajuton akryylimassa työstetään kuivempana ja
1
monelle ovaali sivellin soveltuu tähän paremmin jämäkkyytensä
ansiosta. Kuivempi massa tarvitsee enemmän painetta jotta
sen saa muotoiltua kynnelle.
2
Joillekin litteä sivellin pyöristelyllä päällä soveltuu paremmin
huoltoihin kun taas raskaampi ja isompi sivellin suipolla kärjellä
tuntuu paremmalta rakennusmassaa muotoiltaessa.
Siveltimen kärjen muoto ja karvan tyyppi vaikuttaa suuresti siihen kuinka paljon akryylinestettä siveltimen
harjas pystyy pitämään sisällään ja millaisen massan sen muodostaa akryylipuuterin kanssa.
• Pyöreäkärkinen sivellellin pitää enemmän nestettä sisällään ja soveltuu paremmin nopeille nesteille
• Teräväkärkinen sivellin pitää vähemmän nestettä ja soveltuu paremmin vaikkapa hajuttomalle nesteelle
Asiat jotka kannattaa ottaa huomioon akryylisivellintä valitessa
1. Siveltimen harjaksen kärjen muoto (pyöreä, terävä..)
2. Siveltimen harjaksen muoto (pyöreä, litteä..)
3. Siveltimen karvan jämäkkyys, määrä ja se kuinka tiivisti ne pysyvät muodossaan
4. Siveltimen holkin muoto (pyöreä, kavennettu, puristettu..)
5. Siveltimen painopiste (yleensä painopiste on siiretty lähelle karvaa)
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Akryylisiveltimen toimintaperiaate ja käyttö.
Akryylimassa muodostetaan akryylinesteen ja
akryylipuuterin sekoituksesta (tästä aiheesta lisää
”akryylinesteet ja puuterit” osiossa).

Luonnonkarvasta valmistettu siveltimen kärki imee
akryylinesteeen itseenä ja kun kosteaa siveltimen kärkeä
painetaan hellävaraisesti puuteriin, muodostuu siveltimen kärkeen valmis akryylimassa joka voidaan tasoittaa
kynnelle siveltimen karvan kylkiosaa apuna käyttäen.
Kaada akryylineste erilliseen lasikippoon. Käytä kerralla
vain sen verran nestettä mitä ajattelet tarvitsevasi. Älä
koskaan kaada käyttämättä jäänyttä nestettä takaisin
pullon.
1. Paina siveltimen kärki lasikipon pohjaa vasten. Näin
saat ilmakuplat pois siveltimen harjasosasta.
2. Pyyhi toinen puoli sivetimen karvasta kokonaan lasikipon reunaan. Näin saat sillä puolella olevan nesteen
poistettua
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3. Pyyhi puolet toisen puolen karvasta lasikipon reunaan. Näin nestettä on enää vain siveltimen harjasosan toisen puolen kärjessä.
4. Hellävaraisesti kosketa akryylipuuteria harjaksen kostealla puolella. Massa muodostuu siveltimien harjan kärkeen.
5. Aseta akryylimassa muotoiltavaan kohtaan.
6. Muotoile akryylimassa kynnelle käyttäen siveltimen harjasosan
kylkeä.
Vois kostuttaa sivellintä uudelleen nesteeseen mikäli massa alkaa
kuivua liian nopeasti.
Seuraa aina käyttämäsi akryylisarjan käyttöohjetta.

Puhdistaminen:
Puhdista siveltimen karva huolellisesti aina käytön jälkeen. Vältä asetonipitoisia puhdistusaineita jotka
voivat kuivattaa ja vahingoittaa siveltimen karvaa. Parhaiten kolinksy/nylon siveltimille soveltuu Universal
Nails Asetoniton Akryylisiveltimen Puhdistusaine.
Kun olet lopettanut siveltimen käytön, kaada jäljelle jäänyt akryylineste lasikippoon ja painele siveltimen
harjaa lasikipon pohjaa vasten niin että karvat erkanevat. Voit pyöritellä sivellintä hellävaraisesti lasikipon
pohjaa vasten näin irroittaen siveltimen karvoihin jääneen akryylimassan. Pyyhi siveltimen karvat puhtaaseen paperipyyhkeeseen ja upota sivellin asetonittomaan akryylipensselin puhdistusaineeseen niin että
karvat ovat täysin nesteessä, holkin ja karvan rajaan saakka.
- Älä vedä karvasta puhdistamisen yhteydessä
- Vältä käyttämästä samaa sivellintä eri akryylinesteiden kanssa.
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Vinkki:
käytä apuna vanhaa hiontapalkkia. Tee palkkiin reikä ja
työnnä sivellin siitä läpi. Jätä sen verran sivellintä esiin että
harjasosa uppoaa kokonaisuudessaan siveltimen puhdistusnesteeseen ilman että sivellin painaa kipon pohjaan.
Siveltimen harjas voi helposti taittua mikäli jää mutkalle ja
painaa kipon pohjaa vasten.
Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia ja kuivaa sivellin talouspaperiin.

Muotoile siveltimen kärki
sormin ja tarkista ettei akryylimassaa ole jäänyt karvojen
väliin.
Mikäli akryylimassaa on yhä
jäljellä, toista harjaksen kylvettäminen puhdistusnesteessä.

Mikäli säilytät sivellintä käyttämättä pidenpään, voit suojata siveltimen harjaksen muodon värittömän päällyslakan avulla. Levitä hieman päällyslakkaa siveltimen karvoihin ja painele sivellin hellävaraisesti sormin
muotoonsa ja säilytä kuivassa paikassa valolta suojattuna.
Ennen käyttöönottoa poista päällyslakka poistonesteellä.
Akryylisiveltimen öljyäminen.
Jotkut kynsiteknikot öljyävät akryylisiveltimen karvan parin viikon välein. E-vitamiini pitoiset luonnonöljyt pitävät karvan kunnossa.
1. Puhdistamisen jälkeen kuivaa sivellin ja levitä tippa öljyä sormin siveltimen karvaan.
2. Painele siveltimen harjas muotoonsa ja anna öljyn vaikuttaa yön ylitse.
3. Upota sivellin hetkeksi akryylisiveltimen poistonesteeseen tai akyylinesteeseen
4. Kuivaa sivellin huolellisesti talouspaperiin tai puhtaaseen froteepyyhkeeseen, tämä poistaa liiallisen öljyn
karvan pinnasta.
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