AKRÜÜLI ALUSTUSKOMPLEKTI KASUTAMINE
Mereneid YouTube kanalilt leiad õppevideo!
 http://www.youtube.com/watch?v=UEB_N7II9QQ
 http://www.youtube.com/watch?v=pPrbm1GbJwQ
Kaasaegse küünetehniku tunneme ära nii heade töötulemuste kui professionaalsete töövõtete põhjal. Kõige
sellega arvestades oleme Mereneid Sari toodetest komplekteerinud küünetehniku tööks vajaliku
alustuskomplekti. Siit leiad esmased isikukaitse- , sanitaar- ja suurepärased töövahendid.
KOMPLEKT SISALDAB
Mereneid Sari tooteid: Akrüülipulber Camouflage 34g/50ml, Akrüülipulber läbipaistev 34g/50ml,
Akrüülipulber valge 10g/15ml, Akrüülivedelik Prime 100ml, Happevaba primer 15ml, UV kaitsega pealislakk
15ml, Joonte eemaldaja 15ml, küüneliim 14g, liimiotsikud 2tk, klaas tops kaanega, apelsini puupulgad 2tk, UF
tippide valikkomplekt 100tk, tipitangid, näo- ja küünehari, Virsikuõli 15ml, Akrüülipintsel Premium 8,
küüneviil 100grit, küüneviil 180grit, 10 stiletto šabloonid, 5 paari kummikindaid, 5 näomaski
Besur: Nahadesinfektant Remisept 60ml

ETTEVALMISTUS
Tööd alustades mõtle alati nii enda kui kliendi tervise hoidmisele. Komplektis on MASK, et kaitsta
hingamisteid materjalidest eralduvate aurude ja peene tolmu eest. KUMMIKINDAD on vajalikud kaitsmaks
Sinu käsi ja elementaarsete pisikute levikut küünetehnikult kliendile ja vastupidi.
Kliendi ettevalmistus algab tema käte puhastamisest selleks ette nähtud KÄTE DESINFITSEERIMISE
VAHENDIGA.
KÜÜNTE TEHNOLOOGIA


APELSINI PUUPULGA abil lükatakse tagasi küünevallid, et oleks parem eemaldada üleliigseid
küünenahkasid.



KÜÜNEVIILIGA (180grit) karestatakse küüned ja küünevalli äärest eemaldatakse küünenahad. Kui
juhtub olema elektriline maniküürpuur, võib küünenahad ka selleks e e nähtud puuriga eemaldada.



Puhasta küüned KÜÜNEHARJAGA.

Nüüd on vaja otsustada, kas edasine töö tehakse šabloonide või ppidega.

TIPPIDEGA


Vali UF TIPPIDE KARBIST igale küünele sobiv pp, vajadusel viili see küüne jaoks sobivaks.



Tippide liimimiseks mõeldud KÜÜNELIIMILE (14g) aseta otsa LIIMIOTSIK, et liimipurgi ava oleks
lihtsam hooldada ja vältida liimiava kinni kuivamist.



Pärast tippide liimimist lõika TIPITANGIDEGA tipid sobivasse pikkusesse.



POOLKUU KÜÜNEVIILIGA (100grit) karesta pid, viili üleminek ühtlaseks ning anna küünele sobiv
kuju.



Kanna naturaalsele küünele HAPPEVABA PRIMER.

1) Vala väikene kogus AKRÜÜLIVEDELIKKU (monomeri) PRIME klaastopsi
2) Uuelt AKRÜÜLIPINTSLILT eemalda kaitsev liimikiht
3) Kasta uus akrüülipintsel akrüülivedelikku, et loputada liimijäägid pintsli karvadest välja ja anna
pintslile õige kuju.
4) Kuivata akrüülipintsel üleliigsest vedelikust, tõmmates ettevaatlikult pintslit piki salvrätikut
5) Kasta akrüülipintsel akrüülivedelikku ja aseta pintsli ots kergelt CAMOUFLAGE AKRÜÜLIPULBRISSE,
lase pintsli külge moodustuda tilgasuurune ühtlase konsistentsiga akrüülipulbrist pall (pall ei tohi olla
liiga vedel ega kuiv).
6) Kanna akrüülipall stressipunktile ja pintsliga patsutades anna akrüülipallile kuju. Jättes küünevalli
ääred õhemad ja stressipunkt paksem. Väldi akrüüli sattumist küünevallile. Vormi ilusa ühtlase
kaarega prantsuse maniküüri naeratus. (kui akrüülipintsel tundub töötades liiga märg, siis vajuta
pintslit kergelt vastu salvrätti; kui on vaja veel uus akrüülist pall moodustada, siis enne pintsli
kastmist akrüülivedelikku puhasta pintsel ettevaatlikult piki salvrätikut).
7) Kasta puhastatud akrüülipintsel akrüülivedelikku ja moodusta VALGEST AKRÜÜLIPULBRIST ühtlase
konsistentsiga akrüülipall
8) Kanna valge akrüülipall vabale küüneäärele (tipile), vormides prantsuse valge naeratusjoone.
9) Lase akrüülil õhu käes kuivada 2 min enne viilimist.
ŠABLOONIDEGA


Valmista ŠABLOON ette, asetades šablooni tugevdamiseks eemaldatav osa risti ning vastavalt kliendi
küüne omakujule, lõigates šablooni äärt kääridega parajaks.



Kohanda šabloon vaba serva alla.



Kanna naturaalsele küünele HAPPEVABA PRIMER.

10) Vala väikene kogus AKRÜÜLIVEDELIKKU (monomeri) PRIME klaastopsi
11) Uuelt AKRÜÜLIPINTSLILT eemalda kaitsev liimikiht
12) Kasta uus akrüülipintsel akrüülivedelikku, et loputada liimijäägid pintsli karvadest välja ja anna
pintslile õige kuju.
13) Kuivata akrüülipintsel üleliigsest vedelikust, tõmmates ettevaatlikult pintslit piki salvrätikut
14) Kasta akrüülipintsel akrüülivedelikku ja aseta pintsli ots kergelt CAMOUFLAGE AKRÜÜLIPULBRISSE,
lase pintsli külge moodustuda tilgasuurune ühtlase konsistentsiga akrüülipulbrist pall (pall ei tohi olla
liiga vedel ega kuiv).
15) Kanna akrüülipall stressipunktile ja pintsliga patsutades anna akrüülipallile kuju. Jättes küünevalli
ääred õhemad ja stressipunkt paksem. Väldi akrüüli sattumist küünevallile. Vormi ilusa ühtlase
kaarega prantsuse maniküüri naeratus. (kui akrüülipintsel tundub töötades liiga märg, siis vajuta
pintslit kergelt vastu salvrätti; kui on vaja veel uus akrüülist pall moodustada, siis enne pintsli
kastmist akrüülivedelikku puhasta pintsel ettevaatlikult piki salvrätikut).
16) Kasta puhastatud akrüülipintsel akrüülivedelikku ja moodusta VALGEST AKRÜÜLIPULBRIST ühtlase
konsistentsiga akrüülipall
17) Kanna akrüülipall šabloonile moodustades ühtlase valge naeratuse joone. Kuju andmisel jälgi
šablooni võrgustikku
18) Vajadusel paranda, lisades väikseid valgeid akrüülipalle (jälgi, et töötad puhta pintsliga)
19) Enne šablooni eemaldamist lase akrüülil 2-3 minutit õhu käes kuivada.
20) Lase akrüülil õhu käes kuivada 2 min enne viilimist.
Edasi kulgeb töö mõlema variandi puhul üheselt.
21) Anna VIILIGA (100grit) küünele soovitud kuju ja pikkus
22) Puhasta HARJAGA tolm küünelt.
23) Tasanda küünepind 180 gritise viiliga.
24) Kanna viimase kihina küünele UV KAITSEGA PEALISLAKK. Lase õhu käes kuivada 2-3 minutit.
25) Kanna küünevallidele ÕLI ja masseeri see ringjate liigutustega naha sisse

Täname, et ostsite Mereneid Sari stardikomplekti. Teie käsutuses on meie koolitajad-tootekonsultandid:
1) Angela Anton angela@mereneid.ee

