
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

JANET MŰKÖRÖM RAGASZTÓK 

 
A termék műköröm ill. körömdíszítő termékek természetes ill. műkörömre történő rögzítésére használható. 

A termékkel kapcsolatos további részletek a Termékbiztonsági adatlapon találhatóak. 

 

MŰKÖRÖM RÖGZÍTÉSE 

 

1. Ecset nélküli kiszerelés 
Mind a rögzítés alapjául szolgáló, mind a rögzítendő tipnek tisztának és száraznak kell lenni. (zsírtalanítás is szükséges, pl. kézkrém 

használata után amennyiben az a körmökre is került, azt el kell távolítani) 

Cseppentsen 2-3 csepp ragasztót a rögzítendő tip hátoldalára, majd enyhe mozdulattal nyomja pár másodpercig a természetes 

körömre. Vigyázat! A ragasztó ne kerüljön bőrre. 

 

2. Ecsetes kiszerelés 
Mind a rögzítés alapjául szolgáló, mind a rögzítendő tipnek tisztának és száraznak kell lenni. (zsírtalanítás is szükséges, pl. kézkrém 

használata után amennyiben az a körmökre is került, azt el kell távolítani) 

Az ecset segítségével vigyen fel 2-3 cseppnek megfelelő ragasztót egyenletesen a rögzítendő tip hátoldalára, majd enyhe mozdulattal 

nyomja pár másodpercig a természetes körömre. Vigyázat! A ragasztó ne kerüljön bőrre. 

 

Eltávolítás: acetontartalmú körömlakk lemosóval.  Az ily módon eltávolított műköröm a továbbiakban nem használható. 

 

"Cianoakrilát. 

Veszélyes. 

Néhány másodperc alatt a bõrre és a szembe ragad. 

Gyermekektõl elzárva tartandó.” 

 

Amennyiben a termék szembe, bőrre vagy lenyelésre kerül, kövesse a Termékbiztonsági adatlapon található utasításokat. 

 

Tűzveszélyes! 

Felhasználható: a termék cimkéjén található időpontig. 

Származási ország: Korea 

Forgalmazza: Janet-Viktória KFT 2234 Maglód Dobó u 11 Tel:+36 30 218 4407 janetviktoriakft@gmail.com 

Az üres – esetlegesen ragasztómaradványokat is tartalmazó – flakont  veszélyes hulladékok gyüjtésére kijelölt kukába dobjuk el. 

 

Technikailag az adott flakonba tölthető ragasztó mennyisége korlátozott, a flakont gyártástechnológiai szempontból is tilos tele 

tölteni. Szemmel láthatóan a flakonok kb. 1/3 részig vannak töltve, de mindig a cimkén feltüntetett töltési mennyiséget tartalmazzák. 

(3g, 5g ill. 6g) 

 

DÍSZÍTŐELEMEK  RÖGZÍTÉSE 

 
A ragasztó használható egyéb díszítőelemek (pl. kőutánzatok) rögzítésére is. Ebben az esetben a terméket a rögzíteni kívánt, száraz és 

zsírmentes díszítőelem hátoldalára kell felvinni, majd a rögzítendő felülre 2-3 másodpercig óvatosan rányomni. Eltávolítás 

acetontartalmú körömlakklemosóval. Az ily módon eltávolított díszítés újból nem használható. 

 

Javaslat: számos díszítőelem rögzítésére a félig megszáradt körömlakk vagy körömerősítő készítmény is alkalmas. Ilyenkor a  még 

meg nem keményedett lakfelületre (lakkfelületbe) helyezendő a díszítőelem. Tartósság érdekében – a körömdekor elem természetének 

megfelelően – célszerű még egy réteg átlátszó körömerősítővel bevonni a kidíszített körmöt, tipet. Eltávolítás ebben az esetben is 

acetonos körömlakklemosóval történik, és az ily módon eltávolított díszítés újból nem használható fel. 

 

Áttetsző (kristály) tipek rögzítése: javasoljuk a pink színű ragsztó használatát, így az átlátszó felületen keresztül nem látható egy 

körömfelülettől eltérő fehér szín. 
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