
Affinage Eraser side 1/4Opdateret 14. april 2016
Tidligere udgaver er ikke længere gældende

www.salonsupport.dk - 36 16 16 09

AFFINAGE
ERASER
Teknisk vejledning



Affinage Eraser side 2/4Opdateret 14. april 2016
Tidligere udgaver er ikke længere gældende

BRUGSANVISNING

Blandings forhold og påføring
Eraser pakken består af: part 1, part 2 og 
Post Eraser. Alle 3 dele skal anvendes ved 
behandlingen.

• Bland lige dele af Eraser part 1 + part 2

• Bland i en skål ( ikke metal ) eller en 
applikations flaske

• Brug handsker, vi anbefaler NITRIL 
hansker

• Omrør blandingen i mindst 1 minut 
(dette aktiverer produktet) og brug det 
ØJEBLIKKELIGT

• Påføres på tørt hår,  de steder hvor farven 
skal fjernes, undgå hovedbunden

• Anvend pensel og tildæk let med en 
plastikhætte

• Følg indvirkningstiden

Indvirkningstid
• 5-15 min (uden varme): ved afrensning af 

svage, uønskede toner

• 15 min i middel varme (40-42 grader): 
ved afrensning af mørk, gammel eller 
intens farve. Check håret undervejs i 
behandlingen

• Efter endt trækketid fjernes hætten

• Skyl håret grundigt i 5 min, hvis håret er 
kort. Er håret længere, skyl ca. 10 min.

• Vask derefter håret 4 gange med en 
afrensende shampoo, vi anbefaler en sulfat 
fri shampoo

Post Eraser:
Efter hårvask anvendes Post Eraser.

• Bland 50 ml. Post Eraser + 40 ml.vand + 

10 ml. Creme Developer 6 % (20 vol) i en 
plastik skål eller i en applikator flaske og 
anvend den som en shampoo til kort hår, 
(der blandes dobbelt portion hvis håret er 
langt.)

• Masser skånsomt i 2-3 min og skyl håret 
grundigt. 

Post Eraser er udviklet til fuldstændigt at fjerne 
evt. farverester og bevare hårets naturlige 
pH værdi. Samtidigt tilfører den naturlige 
fugtelementer.

Vigtigt
• Ved mørk/intens eller gammel farve kan 

det være nødvendigt at gentage Eraser 
1+2 behandlingen igen før Post Eraser 

• Behandlingen kan gentages og kræver ny 
blanding af part 1 og part 2

• Husk at påføre Eraser i tørt hår

Mild afrensning
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at 
lave en mild afrensning. (Dette bruges kun 
hvis håret gentagne gange trækker mørkt op).

Vi anbefaler at blande: 1 del Affinage Lite+ 1 
del shampoo + 1 del 3% el 6% developer. 
Vask blandingen ind i fugtigt hår, hold øje 
og vask til slut med shampoo og afslut med 
conditioner.

Valg af farve efter Eraser
• For at opnå den valgte farve, vælges 

ALTID en tone lysere. 

• Eksempel: For at opnå en 7,0 anvend en 
8,0.  

• Farven blandes ALTID med 6% ved 
farvning efter afrensning.

Spørgsmål & svar
Sp: Kan jeg gentage processen efter Post 
Eraser er anvendt?
Sv: Ja

Sp: Hvor mange gange må jeg gentage 
behandlingen i håret?

Sv: Så mange gange som det er nødvendigt 
og indtil resultatet er opnået, men hvis der ikke 
er sket ændring efter 3 gange, så anbefaler vi 
en mild afrensning ( se afsnit ovenfor).

Sp: Hvis resultatet er godt efter anvendelse af 
part 1 og 2, kan jeg så undlade post eraser?

  >>
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ADVARSEL! 

• Hårfarver kan fremkalde alvorlige allergiske 
reaktioner

• Affinage hudtest anbefales 

• Læs og følg brugsanvisningen grundigt

• Dette produkt er ikke egnet til personer 
under 16 år

• Midlertidige tatoveringer med sort henna 
kan øge risikoen for allergi

• Hvis produktet kommer i kontakt med øjne, 
skyl med rigeligt vand

• Opsøg læge, hvis der opstår irritation

• Man skal aldrig farve sit hår, hvis:
 -  Man har udslæt i ansigtet eller en   
    følsom, irritabel og beskadiget   
    hårbund
 -  Man tidligere har haft en reaktion   
    efter hårfarvning
 -  Man tidligere har haft en reaktion på  
    en midlertidig tatovering med sort   
    henna

Affinage hudtest
Affinage anbefaler altid en hudtest inden hver 
farvebehandling.

• Bland en lille mængde af den valgte 
nuance med developer, der skal anvendes 
til din kunde 

• Påfør på underarmen eller bag øret med 
en vatpind el. lign

• Lad farven virke i 45 min, og skyl derefter 
grundigt

• Kig efter enhver form for reaktion i de 
efterfølgende 24-48 timer 

• Hvis der er nogen former for irritation 
eller anden reaktion, må du ikke farve din 
kundes hår

Affinage følger retningslinjerne fra COLIPA, 
den Europæiske brancheforening for kosmetik. 

OBS! Når man laver hudtest: Anvend altid 
den samme farve og developer, der skal 
anvendes i kundens hår.

Sv: Nej, der skal ALTID anvendes post eraser 
til slut.

Sp: Kan jeg bruge SATIN efter en Eraser 
behandling?
Sv: Nej, der skal ALTID anvendes en farve 
med min 6% developer ellers bliver resultatet 
for mørkt.

Sp: Kan jeg anvende Converter efter Eraser 
behandling?
Sv: Nej, Conveters % styrke er for lav, så 
resultatet bliver for mørkt.

Sp: Kan jeg lave lyse reflekser efter Eraser?
Sv: Ja.

Vigtigt
• Anvendes på tørt hår.

• Må ikke anvendes på hovedbunden.

• Må ikke anvendes på øjenbryn og vipper.

• Anvend altid produkterne i et godt 
ventilerede rum.

• Må ikke anvendes på hår behandlet med 
Henna, metalsalte eller skyllefarver.

• Eraser part 1 +part 2 må IKKE blandes 
sammen med Creme Developer - KUN 
Post Eraser. Må blandes med Creme 
Developer.
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Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål så kontakt en af vore tekniske konsulenter alle hverdage i 
dagtimerne. Er du i tvivl om hvilken teknisk konsulent, der er tilknyttet jeres salon, så kontakt 
din salgskonsulent eller vores interne salgsafdeling, som kan oplyse dig om dette.


