
G’lac bijsluiter Nederlands 
 
 
Product:  G’lac Base  
Art nr:   GLAC0 
Functie: Base coat voor extra hechting van G’lac kleuren gel, te verwijderen met remover. 
Ingrediënten: Polyurethane hema hydroxycyclohexyl pehenyl ketone diphenyl(2.4.6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide hydroxypropyl cellulose white 

carbon black 600-358-3  
Gebruiksaanwijzing: Breng enkel op de nagel een dunne laag aan en seal de nagel met de gel, deze droogt met UV-licht volgens de handleiding, waarbij u contact 

met de huid en de nagelriem vermijdt. (enkel voor kunstnagelsystemen) 
Waarschuwingen: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Vermijd contact met de huid. Buiten bereik van kinderen 

houden. Vermijd direct zonlicht.   
 
 
Product:  G’lac Kleuren  
Art nr:   GlacXX 
Functie: Gekleurde gel voor gel nagels, te verwijderen met remover. 
Ingrediënten: Polyurethane hema hydroxycyclohexyl pehenyl ketone diphenyl(2.4.6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide hydroxypropyl cellulose white 

carbon black 600-358-3 pigment  
Gebruiksaanwijzing: Breng enkel op de nagel een dunne laag aan en seal de nagel met de gel, deze droogt met UV-licht volgens de handleiding, waarbij u contact 

met de huid en de nagelriem vermijdt. (enkel voor kunstnagelsystemen) 
Waarschuwingen: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Vermijd contact met de huid. Buiten bereik van kinderen 

houden. Vermijd direct zonlicht.   
 
 
Product:  G’lac Top’It  
Art nr:   Glac02 
Functie: Glans  gel voor gel nagels, te verwijderen met remover 
Ingrediënten: Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Pentaerythrityl Tetramercaptopropionate, Polyester Urethane Acrylates, Dimethicone, p-

Hydroxyanisole, CI60725 
Gebruiksaanwijzing: Breng enkel op de nagel een dunne laag aan en seal de nagel met de gel, deze droogt met UV-licht volgens de handleiding, waarbij u contact 

met de huid en de nagelriem vermijdt. (enkel voor kunstnagelsystemen) 
Waarschuwingen: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Vermijd contact met de huid. Buiten bereik van kinderen 

houden. Vermijd direct zonlicht.   
 
Product:  G'lac Disinfec'it 
Art nr:   Glac0XX 
Functie:   Vloeistof voor het hygiënisch reinigen van de handen, instrumenten.  
Ingrediënten: Ethanol, Methylethylketon 
Risk Phrases: Licht ontvlambaar 
Safety Phrases: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren 
 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken 

Uitsluitend voor professioneel gebruik 
Na opening 24 maanden houdbaar 

Voor eerste hulp: Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft voortduren. 
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik. 
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich 
problemen voordoen.  
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter braken. Raadpleeg direct medische hulp.  

 
 
 
Product:  G'lac Blue Scrub 
Art nr:   Glac0XX 
Functie:   Reinigings- en ontvettingsvloeistof voor (gel) nagels. 
Ingrediënten: Isopropyl alcohol, acetone, CI 42090 
Risk Phrases: Licht ontvlambaar vloeistof en damp 
Safety Phrases: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren 
 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken 

Uitsluitend voor professioneel gebruik 
Na opening 24 maanden houdbaar 

Voor eerste hulp: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid 
veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed 
gesloten verpakking bewaren. Inademing van damp vermijden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. 

 
Product:  G'lac Remove'It 
Art nr:   Glac0XX 
Functie:   Special solution voor het afweken van G’lac 
Ingrediënten: Acetone 
Risk Phrases: Licht ontvlambaar vloeistof en damp 
Safety Phrases: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren 
 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken 

Uitsluitend voor professioneel gebruik 
Na opening 24 maanden houdbaar 

Voor eerste hulp: Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen 
slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. 
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Uitsluitend voor professioneel 
gebruik. 

 
 

 


