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1. A MŰKÖRÖM RÖGZÍTÉSE – műköröm ragasztóval 

 

a./ Cseppentős ragasztó  használatával 
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. 

 

b./ Ecsetes ragasztó használatával 
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. 

 

2. A MŰKÖRÖM ELTÁVOLÍTÁSA  
Acetontartalmú körömlakk lemosóval.  Az eltávolítandó tip széleire cseppentsen pár csepp lemosót, és várjon amíg a ragasztó 

feloldódik. A megfelelő oldódás előtt feszegetett tip a természetes köröm sérülését okozhatja.  Segédeszközként – a ragasztó 

feloldódása után – narancsfa pálca használható.  

Másik megoldás: kis tálkába öntsön a lemosóból, és tartsa benne az ujjvégeket úgy, hogy a lemosófolyadék a tipet ellepje. Várjon pár 

másodpercig, amíg a tip leoldódik. 

 

3. EGYÉB TUDNIVALÓK  
- a leáztatott tip többé már nem használható 

- acetonmentes folyadék használatával az eltávolítás folyamata hosszabb időt vesz igénybe 

- színezett és mintával díszített színes ill. fehér alapon gyárilag díszített műkörmök felülete nem reszelhető, mivel a reszeléssel a 

festett mintát ill. színt eltávolítja 

- a tipek oldalai reszelővel alakíthatóak, formázhatóak 

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

körömfelülettől kontrasztosan eltérő fehér szín. 

- az egyszerű alaptipek felragasztás után lakkozhatóak, díszíthetőek 
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