
Op onze website www.sweetbeauty.nl, vind je nog veel meer gratis handleidingen en veel 

tips en trucs voor je nagels. 

Heb je toch nog vragen? Mail ze gerust naar info@sweetbeauty.nl. We helpen je graag! 

  

 

 

Gellak kan prima aangebracht worden op acryl of gel. 

 

De werkwijze is wel iets anders dan het aanbrengen van gellak op nageltips of natuurlijke 

nagels. 

 

Hoe breng je gellak aan op acryl? 
 

- Vijl je acrylnagels af tot de opbouwlaag. Doe dit met een grove vijl. Het oppervlak mag niet 

glad zijn, anders hecht de gellak niet goed.  

- Maak je nagels stofvrij. Gebruik hiervoor geen alcohol houdend product. 

- Breng nu de gellak dun aan en laat uitharden. Eventueel breng je nogmaals een laagje aan en 

laat wederom uitharden. 

- De gellak seal je met een UV topcoat.  

- Na het uitharden van de UV Topcoat neem je het plaklaagje af. 

 

Merk je dat de gellak niet voldoende hecht? Dan kun je eventueel een base gel of 1 fase gel 

voor het aanbrengen van de gellak gebruiken. Deze gels bevatten een primer, waardoor je 

extra hechting creëert.  

 

 

Hoe breng je gellak aan op gelnagels? 
 

Bij nieuwe gelnagels: 

- Bouw je gelnagels op tot het opbouwlaagje van je nagels.  

- Breng nu de gellak aan in het plaklaagje van de uitgeharde gel en laat uitharden. 

- Breng eventueel een 2e laagje aan en laat uitharden. 

- Seal je nagels met een UV topcoat of een bijbehorende Gellak top coat.  

- Na het uitharden van de laatste laag neem je de plaklaag af. 

 

Je hebt al gelnagels. 

- Vijl de topcoat / toplaag van je nagels en verwijder eventueel de 'oude' gellak van je nagels. 

- Vijl je nagels nu verder af tot je aan de opbouwgel komt van je gelnagels. 

- Maak je nagels stofvrij. (gebruik geen alcohoudend product) 

- Breng nu de gellak dun aan en laat uitharden. 

- Eventueel een tweede laag aanbrengen en uitharden. 

- Seal nu je nagels met een UV topcoat of een bijpassende gellak Top coat. 

 

Heb je geen alcohol vrije cleaner? Wacht dan een aantal minuten, zodat de alcohol is 

vervlogen. 

Op die manier krijgt de gellak de kans om goed te hechten. 
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