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w „dobrym świetle”

Źród³o: Wikipedia 

Stylizacja paznokci w technice ¿elowej nierozerwalnie wi¹¿e siê 

z tematyk¹ lamp, które s³u¿¹ jak potocznie siê mówi do „utwar-

dzania” ¿elu. Obecnie na rynku wyró¿niamy trzy rodzaje lamp: 

UV, LED oraz ich kombinacje czyli LED+CCFL. W lampach UV 

wykorzystuje siê ¿arówki, które do emisji świat³a UV wykorzystu-

j¹ zjawisko fl uorescencji, natomiast w lampach LED zastosowane 

s¹ diody, które nazywamy LED-ami od Light Emitting Diodes.

Świat³o wykorzystywane do „utwardzania” ¿elu to ultrafi olet, 

czyli promieniowanie elektromagnetyczne o d³ugości fali od 

10nm do 400nm. Ultrafi olet jest niewidzialny dla cz³owieka. 

Promieniowanie ultrafi oletowe s¹ to fale krótsze ni¿ promienio-

wanie widzialne i d³u¿sze ni¿ promieniowanie rentgenowskie. Dio-

dy ledowe dzia³aj¹ w wê¿szym paśmie od 400 do 410 nm. 

Ze wzglêdu na skutki dzia³ania promieniowania ultrafi oletowe-

go na organizmy ¿ywe wyró¿nia siê UV-C – d³ugośæ fali: 

100–280 nm, UV-B – d³ugośæ fali: 280–315 nm, UV-A – d³ugośæ 

fali: 315–400 nm. S³oñce emituje ultrafi olet w zakresie UV-A, 

UV-B i UV-C (promieniowanie s³oneczne), ale ziemska atmos-

fera poch³ania ca³kowicie UV-C oraz czêśæ UV-B w warstwie 

ozonowej. W efekcie oko³o 97% ultrafi oletu, który dociera do 

powierzchni Ziemi, to UV-A.

¯ele do zainicjowania procesu polimeryzacji potrzebuj¹ niewiel-

kiej wi¹zki świat³a UV-A, zdecydowanie mniej ni¿ potrzebne 

nam jest do uzyskania opalenizny. Natomiast bardzo istotna 

jest d³ugośæ tej wi¹zki świat³a – inaczej d³ugośæ fali jak¹ dzia-

³amy na produkty ¿elowe. To w³aśnie jej d³ugośæ określa moc 

świat³a jak¹ dzia³amy na produkt. Im krótsza tym wiêcej ener-

gii dostarczamy ¿eby utwardziæ ¿el. 

Lampy LED emituj¹ wê¿szy zakres fali świat³a ni¿ lampy UV, 

a dziêki temu wiêksza koncentracje energii potrzebnej do za-

inicjowania procesu polimeryzacji ¿elu, w zwi¹zku z tym w³aśnie 

w lampie LED, ¿el szybciej siê „utwardza”. Źród³em świat³a 
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w lampach LED jest bia³a dioda elektroluminescencyjna, która 

sk³ada siê zwykle z dwóch zasadniczych elementów: niebieskiej 

diody elektroluminescencyjnej i luminoforu. Niebieska dioda 

elektroluminescencyjna emituje świat³o o d³ugości fali oko³o 

450 nm. Świat³o niebieskie pobudza do świecenia luminofor 

umieszczony w obudowie diody. Luminofor, np. YAG:Ce, emi-

tuje świat³o ¿ó³tozielone, które zmieszane ze świat³em niebie-

skim diody daje świat³o bia³e.

Proces polimeryzacji poza oczywiście świat³em UV potrzebuje foto-

inicjatorów. Zawieraj¹ siê one w sk³adzie ka¿dego produktu ¿elo-

wego. Te fotoinicjatory aktywuj¹ siê w zasiêgu określonej d³ugości 

fali aby uaktywniæ inne cz¹steczki i zmieniæ ¿el w twardy „plastik”. 

„FOTO” oznacza, ¿e   s¹ aktywowane świat³em, a te fotoinicjatory 

staj¹ siê aktywne, TYLKO określonej d³ugości fali świetlnej. 

Ze wzglêdu na ró¿ne pasma d³ugości fal, ta same pro-
dukty, które utwardza   siê w foto-UV mog¹ nie dzia³aæ 
z diod¹ LED. Dlatego jest niezwykle wa¿ne, aby stosowaæ 
zalecan¹ lampê dla wybranego produktu ¿elowego. 
W pracy z lamp¹ UV i LED nale¿y pamiêtaæ o kilku nie-
zwykle wa¿nych kwestiach, wynikaj¹cych ze specyfi ki 
produktu jakim jest ¿el i sposobu jego polimeryzacji:
1. Świat³o UV jest bardzo silnie absorbowane przez ¿el, na tyle 

mocno, ze powierzchniowa warstwa ¿elu, potrafi siê 

zachowaæ jak parasol, który uniemo¿liwia g³êbsz¹ penetra-

cjê świat³a w g³¹b kulki ¿elu, która na³o¿y³yśmy na pazno-

kieæ. Jest to czêsta przyczyna „niedoświetlenia” ¿elu, dla-

tego aplikuj¹c produkt nale¿y pos³ugiwaæ siê mniejszymi 

porcjami ¿elu, które w 100% zostan¹ „utwardzone” 

w zalecanym przez producenta czasie.

2. To ¿el i jego sk³adniki decyduj¹ jaka intensywnośæ świat³a 

bêdzie potrzeba, d³ugości fal UVA oraz czas potrzebny do 

idealnego „utwardzenia” produktów. Bardzo wa¿ne jest 

zrozumienie, ze to nie moc lampy decyduje o jej mo¿liwo-

ściach bo moc to ilośæ pr¹du jak¹ „konsumuj¹” ¿arówki. 

Dlatego przy wyborze odpowiedniej lampy nie nale¿y siê 

sugerowaæ moc¹ lampy. Wyznacznikiem powinien byæ 

produkt na jakim pracuje stylistka i typ lampy jaki propo-

nuje producent do stosowanego ¿elu. 

3. W przypadku pracy na lampie UV pamiêtajmy o regularnej 

wymianie ¿arówek, pracuj tylko na sprawdzonych ¿arów-

kach polecanych przez producenta lampy, to zagwarantuje 

bezpieczeñstwo i prawid³ow¹ polimeryzacjê ¿elu.

4. Co najmniej raz w tygodniu nale¿y ostro¿nie wyczyściæ 

¿arówki z kurzu i resztek materia³u, zabrudzone ¿arówki, 

maja znacznie mniejsz¹ intensywnośæ świat³a, co za tym 

idzie s³abiej „utwardzaj¹” materia³. 

5. „Niedoświetlony” ¿el mo¿e sprawiaæ wiele problemów. 

Przyjmuje siê, ¿e po up³ywie mniej wiêcej 50 % czasu prze-

znaczonego na polimeryzacje, ¿el jest twardy co nie ozna-

cza, ¿e do koñca „utwardzony”. W takich sytuacjach mo-

¿emy spotkaæ siê z odbarwianiem materia³u, jego przebar-

wianiem, podchodzeniem powietrza. Taki materia³ stwarza 

ogromne ryzyko pojawienia siê reakcji alergicznej u klienta. 

Najbardziej niebezpieczny jest py³ pochodz¹cy z opi³owy-

wania takiego „niedoświetlonego” ¿elu oraz kontakt 

skóry z warstw¹ dyspersyjn¹ odt³uszczan¹. 

 Niewielkie przestrzenie powietrza pod „utwardzan¹” 
warstwa ¿elu, utrata transparanetności materia³u, ma-
towe zabarwienie po odt³uszczeniu, grubsza warstwa 
dyspersyjna to tak¿e oznaki „niedoświetlonego” ¿elu.

6. „Prześwietlenie” ¿elu, spotykamy w sytuacjach u¿ycia zbyt 

intensywnego świat³a. Jeśli np. produkty przeznaczone do 

lamp UV, utwardzamy w lampach LED. Wi¹¿e siê to zazwyczaj 

z bardzo intensywnym pieczeniem, które potrafi  nawet spra-

wiæ ból podczas polimeryzacji. W ekstremalnych sytuacjach 

mo¿e dochodziæ do odspajania siê paznokcia od ³o¿a.

Najlepszym sposobem, aby unikn¹æ problemów z utwardzaniem 

¿elu, jest u¿ycie lampy wykonanej przez tê sam¹ fi rmê, z której 

pochodzi u¿ywany ¿el. Fotoinicjatory w ¿elu s¹ przeznaczone 

do pracy dok³adnie w tych falach jakie emituje przeznaczona 

do tego lampa.

Źród³o: Nails Magazine,06.09.2011r.


