
10 PAZNOKCIE maj 2016 

J

t e c h n i k a

Danka B³otna 
I m-sce Mistrzostw Nailympia London 2015
W kategorii salon nails, 
Mistrzyni Polski Nail Design
I wielokrotna fi nalistka 
Mistrzostw Pink & White, 
Educator marki Essie, 
Studio Nails Perfect. 

PRIMER 
Dlaczego jest tak ważny 
dla stylizacji? 

Jednym z najwa¿niejszych produktów 

jakie stosujemy w stylizacji paznokci jest 

primer. Bez wzglêdu na metodê przed³u-

¿ania jak¹ wybierzemy (¿el lub akryl) 

stosowanie primera bywa bardzo pomoc-

ne dla uzyskania optymalnej przyczepno-

ści materia³u do powierzchni naturalnej 

p³ytki.

Primery s¹ określane mianem „dwustron-

nej taśmy klej¹cej”. Dlaczego? Otó¿, 

powierzchnia paznokcia ma charakter 

hydrofi lowy czyli „lubi¹cy wodê” nato-

miast masa, któr¹ nak³adamy na pazno-

kieæ (zarówno ¿el jak i akryl ) ma charak-

ter hydrofobowy czyli „nie lubi¹cy” 

wody. Natomiast primer sk³ada siê 

z cz¹steczek, które maja zarówno koñ-

cówkê hydrofobow¹ jak i hydrofi low¹. 

Dziêki temu jest on doskona³ym ³¹czni-

kiem pomagaj¹cym zwi¹zaæ naturaln¹ 

p³ytkê z akrylem lub ¿elem. Wa¿nym 

zadaniem primera jest te¿ obni¿enie ph 

p³ytki. Materia³ akrylowy charakteryzuje 

siê bardzo wysokim pH11, natomiast 

naturalna p³ytka jest lekko kwaśna pH6-7. 

Dziêki primerowi jesteśmy w stanie ide-

alnie dopasowaæ materia³ do naturalnych 

warunków jakie znajduj¹ siê na po-

wierzchni p³ytki paznokcia. Primery 

dzielimy na kwasowe (acid primer) i bez-

kwasowe (acid free primer).

PRIMER KWASOWY (ACID)
Primery kwasowe, to preparaty na bazie 

kwasu metakrylowego. Kwas metakrylo-

wy mo¿e stanowiæ od 50% do 83% 

sk³adu danego primera kwasowego, 

w zale¿ności od producenta.

H2C=C(CH3)COOH, 

Jest to zwi¹zek organiczny, nienasycony 

kwas karboksylowy. Kwas metakrylowy 

ma dzia³anie dra¿ni¹ce na górne drogi 

oddechowe, mo¿e powodowaæ ³zawie-

nie oczu, nie¿yt nosa, kaszel i inne dole-

gliwości. Kwas metakrylowy nie dzia³a 

jednak chronicznie w sposób toksyczny 

na organizm cz³owieka. Jego dzia³anie 

dra¿ni¹ce szybko ustêpuje. 

Primer kwasowy rozpuszcza cz¹steczki 

oleju z naturalnego paznokcia. Tych mi-

kroskopowej wielkości cz¹steczek nie 

usuniemy podczas matowienia p³ytki, 
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ca³kowite ich usuniêcie daje w³aśnie 

primer. Primery kwasowe nak³ada siê 

tylko i wy³¹cznie na naturaln¹ p³ytkê 

paznokcia, po jej uprzednim przygoto-

waniu, odt³uszczeniu. Primer aplikuje siê 

pêdzelkiem na środek p³ytki (nak³adaj¹c 

na pêdzelek niewielk¹ jego ilośæ, lub 

ods¹czaj¹c nadmiar), a nastêpnie nale¿y 

poczekaæ, a¿ produkt roz³o¿y siê równo-

miernie na ca³ej powierzchni paznokcia. 

Primery kwasowe zostawiaj¹ na p³ytce 

charakterystyczny bia³y ślad – jest to 

zjawisko jak najbardziej normalne i sty-

listka paznokci nie powinna siê przejmo-

waæ je¿eli taka sytuacja bêdzie mia³a 

miejsce. UWAGA! W przypadku stoso-

wania konkretnego primera nale¿y zapo-

znaæ siê ze wskazówkami producenta 

i postêpowaæ zgodnie z nimi. Natomiast 

nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zasady 

jednokrotnej aplikacji primera kwasowe-

go na p³ytkê. Zbyt obfi te jego zastoso-

wanie, kilkakrotne po³o¿enie, bêdzie 

powodowa³o zbyt g³êbok¹ penetracje 

kwasu w g³êbsze warstwy paznokcia 

i przenikanie go a¿ do ³o¿yska, a to ju¿ 

mo¿e groziæ nadmiernym przesuszeniem 

naturalnej p³ytki, podra¿nieniem tkanek 

miêkkich, reakcjê uczuleniow¹ do ony-

cholizy w³¹cznie. 

PRIMER BEZKWASOWY (ACID FREE)
Primery bezkwasowe (non-acid primer) 

s¹ ³agodniejsze od kwasowych, ich sk³ad 

chemiczny jest bowiem zupe³nie inny. 

G³ównym sk³adnikiem primerów bez-

kwasowych jest octan etylu (ester etylo-

wy kwasu octowego), a nie kwas meta-

krylowy. Estry mo¿emy uwa¿aæ za po-

chodne alkoholi, w których wodór grupy 

OH zast¹piono reszt¹ kwasu karboksylo-

wego. Mo¿na je otrzymaæ przez dzia³anie 

na kwas organiczny w alkoholu niewiel-

k¹ ilości¹ mocnych kwasów mineralnych. 

Octan etylu C4H8O2, nazywany równie¿ 

eter octowy albo ester etylowy kwasu 

octowego – jest bezbarwn¹ ciecz¹ 

o orzeźwiaj¹cym zapachu i smaku. W śro-

dowisku ulega biodegradacji do dwutlen-

ku wêgla i wody. Stosuje siê tê substancjê 

jako sk³adnik przeciwbólowy w rozma-

itych mazid³ach rozgrzewaj¹cych, znie-

czulaj¹cych i przeciwreumatycznych. 

Wspomaga przenikanie do skóry innych 

sk³adników litofi lnych – rozpuszczalnych 

w t³uszczach. W dawnej medycynie u¿y-

wano octan etylu jako środek orzeźwia-

j¹cy oraz znosz¹cy atak czkawki. Mia³ te¿ 

zastosowanie jako środek pobudzaj¹cy 

przy omdleniach.

Octan etylu obecnie jest stosowany jako: 

rozpuszczalnik (zw³aszcza w przemyśle 

celulozowym), pó³produkt w syntezach 

organicznych, sk³adnik olejków zapacho-

wych oraz do produkcji kawy bezkofe-

inowej. Octan etylu mo¿na znaleźæ 

w zmywaczu bezacetonowym (choæ 

czêściej spotykany jest octan butylu). 

Octan etylu wymywa zatem lipidy z p³yt-

ki paznokciowej. Mo¿e to jednak prowa-

dziæ do przesuszenia wierzchniej warstwy 

paznokcia, a tym samym zwiêkszenia 

jego ³amliwości. Bardzo czêsto, z tego 

wzglêdu zmywacze zawieraj¹ sk³adniki 

nat³uszczaj¹ce, np. olej rycynowy. Olej 

rycynowy jest cennym sk³adnikiem, po-

niewa¿ penetruje w g³¹b paznokcia 

i uzupe³nia usuniête lipidy p³ytki paznok-

ciowej. Z tego te¿ powodu tak wa¿ne 

jest regularne stosowanie olejku w pie-

lêgnacji paznokci przed³u¿anych ¿elem 

lub akrylem.

W przypadku primerów bezkwasowych, 

zapach który czujemy podczas jego apli-

kacji nie jest tak dra¿ni¹cy jak w przypad-

ku stosowania primerów kwasowych. 

Primer bezkwasowy z regu³y wysycha 

wolniej ni¿ kwasowy, ma wiêksz¹ lep-

kośæ. Octan etylu mo¿na zaliczyæ do 

substancji o ma³ej toksyczności, niezale¿-

nie od drogi podania. Substancja ta 

wykazuje dzia³anie dra¿ni¹ce na b³ony 

śluzowe górnych dróg oddechowych, 

oczy i skórê. Eksperci nie zalecaj¹ promo-

wania ich jako ³agodniejszych – efekty 

zale¿¹ zarówno od rodzaju zastosowa-

nego kwasu jaki i jego procentowego 

udzia³u. Primery wolne od kwasów (acid 

free), mo¿na nanieśæ w wiêkszej ilości na 

p³ytkê, nie powoduj¹ odbarwieñ lub 

przesuszenia. Niektórzy chemicy, uwa¿a-

j¹ je za mniej wiêcej tak skuteczne jak 

wersje z kwasem. Ten typ primera jest 

coraz bardziej popularny w salonach 

stylizacji paznokci. 

BONDER (PRIMER UV)
Primer UV stosuje siê tylko i wy³¹cznie 

w technice ¿elowej i najczêściej stosowa-

ny jest jako warstwa bazowa ¿elu – wy-

maga utwardzenia w lampie UV. Jest to 

swoiste po³¹czenie prima i ¿elu podk³a-

dowego, bardzo czêsto stosowane w ¿e-

lowych systemach trójfazowych.

PODSUMOWANIE 
Z naukowego punktu widzenia, g³ówn¹ 

ró¿nic¹ miêdzy przedstawionymi wersja-

mi primerów jest typ wi¹zañ chemicznych 

jakie tworz¹. Te z kwasem tworz¹ wi¹-

zanie wodorowe ze strony naturalnej 

p³ytki paznokcia i wi¹zanie kowalencyjne 

z materia³em akrylowym lub ¿elowym. 

Primery bezkwasowe tworz¹ tylko wi¹-

zania kowalencyjne. Naukowcy uwa¿aj¹, 

¿e wi¹zania wodorowe s¹ stosunkowo 

s³abe, poniewa¿ s¹ one oparte wy³¹cznie 

na przyci¹ganiu elektrostatycznym. Wi¹-

zania kowalencyjne s¹ silniejsze, ponie-

wa¿ polegaj¹ one na wymianie elektro-

nów miêdzy atomami, dlatego bezkwa-

sowa formu³a primera zazwyczaj bêdzie 

tworzy³a lepsz¹ przyczepnośæ materia³u 

akrylowego lub ¿elowego do naturalnej 

p³ytki.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e primery mo¿na sto-

sowaæ tylko i wy³¹cznie na naturaln¹ 

p³ytkê paznokcia. Primery do paznokci 

nale¿y stosowaæ bardzo ostro¿nie, ponie-

wa¿ niektóre z nich s¹ bardzo dra¿ni¹ce. 

Jak wiêkszośæ profesjonalnych produk-

tów do paznokci, nigdy nie powinny 

dotykaæ skóry. Mo¿e to powodowaæ 

bolesne oparzenia i blizny oraz uczulenia. 

W przypadku zastosowania ka¿dego 

z primerów, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e 

najwa¿niejsze s¹ wskazówki producenta, 

poniewa¿ ogólne zasady stosowania 

które przedstawi³am, mog¹ wygl¹daæ 

odmiennie dla ró¿nych marek w bran¿y 

nail design.


