PreBonds-kiinnitys

1 Asettele sinetit kamman tai harjan
päälle ennen pidennyksen aloittamista, jotta ne pysyvät siistinä ja helpottaaksesi työskentelyä.

Kiinnitä ensimmäinen sinettirivi U–
kirjaimen muotoiseen osioon korvalta
korvalle noin 1-2 cm päähän hiusrajalta (seuraa niskan hiusrajaa).

2 Suojaa hiuspohja sapluunalla.
Aseta omahiusosio sapluunan sisään.
Omassa hiusosiossa ja lisättävässä
hiusosiossa tulisi olla suurin piirtein
yhtä paljon hiusta. Jos asiakkaan
hiusten määrä osiossa on liian suuri,
sinetin liima ei riitä kiinnitykseen.
Liian ohut oma hiusosio taas ei jaksa
kannatella sinettihiusta ja voi irrota
hiuspohjasta.

3 Aseta sinetti oman hiusosion alapuolelle noin 1 cm etäisyydelle hiuspohjasta. Sinetin tulee olla 45 asteen
kulmassa hiuspohjaan nähden niin,
että sekä oma hius, että sinettihius
lepäävät mahdollisimman luonnollisessa asennossa. Sopiva etäisyys
hiuspohjasta on tärkeää, jotta hiukset
pääsevät liikkumaan luonnollisesti eikä
hiuspohjassa tunnu kiristystä.

4 Vie kolvi sinetin alapuolelle. Paina
kolvin päät kevyesti yhteen sinetin
jäädessä kolvin päiden väliin. Älä kierrä
omaa hiusosiota, koska se voi aiheuttaa hiusten katkeilua. Sulata sinetit
kuumennuskolvilla huolellisesti siten,
että koko liimasinetti sulaa. Varmista,
että liimaa on tiiviisti kaikkien hiusten
ympärillä.

Huom

5 Viimeistele sormin (käytä sormisuojia tarvittaessa). Painele ensin sinetti
tiiviiksi, jonka jälkeen pyörittele ja painele sinettiä kunnes sen pinta on sileä.
Valmiin sinetin tulisi olla riisinjyvän
muotoinen ja lähes samanpituinen
kuin alkuperäinen sinetti, jolloin sen
kestävyys on mahdollisimman hyvä.
Jos sinetti ei ole tiivis, hiuksia voi
irrota ja sinettiin päästä kosteutta tai
esimerkiksi muotoilutuotteita, jolloin
se voi irrota.

Sinetin voi leikata
tarvittaessa jopa
kolmeen osaan,
jolloin saat vieläkin
huomaamattomampia
osioita esimerkiksi
lähelle jakausta
tai hiusrajoja.

6 Kiinnitä sinetit riveissä n. 1 cm
päähän toisistaan ja n. 1 cm päähän
hiuspohjasta.
Laita seuraava sinettirivi limittäin edelliseen verrattuna (häivytystekniikka eli
’tiiliskivitekniikka’), jotta lopputulos olisi
luonnollisen näköinen. Jatka näin rivi
riviltä, kunnes haluttu lopputulos on
saavutettu.

Häivytys,
ns. tiiliskivitekniikka,

• Hiusrajoille tulee jättää
muutaman sentin levyinen alue
ilman sinettejä, jotta hiuksia
voi pitää myös kiinnitettyinä
niin, etteivät sinetit näy.
• Älä kiinnitä sinettejä liian
korkealle, jotta kiinnityskohta
ei näy.
• Oikein tehty sinettihiuspidennys
kestää jopa 6 kk. Pitoaikaan
vaikuttaa omien hiusten
kasvunopeus, tekotapa,
hiusten ja hiuspohjan kunto
sekä erityisesti se miten
pidennystä on hoidettu.
• Tarvittaessa pidennystä voi
huoltaa tai korjailla valmiilla
irtosineteillä.

