
Beste LashTagNician, 
 
Allereerst willen wij u bedanken voor deze geweldige aankoop!  
Dark Matter is de allernieuwste generatie lijm! 
We willen u goed op de hoogte houden, hoe u deze lijm het beste kunt gebruiken.  
Dus lees deze even goed door,  zodat u optimaal gebruik kan maken van de Dark 
Matter. 
 

1. Prik de Dark Matter voor de eerste keer gebruik, even door met het bijgeleverde lijmpinnetje.  
De Dark Matter wordt zo vers mogelijk geleverd. 

2. Dark Matter is een NON-SHAKE glue en hoeft maar 30 sec eens in de week even geschud te 
worden met een katoenen vrije lijmdoekje, en maar ongeveer 5 seconden voordat u de Dark 
Matter wilt gebruiken. (30 sec, ook bij het eerste keer gebruik) 

3. Voordat u begint, laat 1-2 druppels Dark Matter ongeveer 3-5 minuten aan de omgeving 
waarin hij moet werken, wennen/rusten.  
Bij dezelfde 2 druppels, kunt u wel tot 3-4 klanten achter elkaar helpen. 
Ondertussen kunt u eventueel de voorbereidingen treffen voordat u dat werkelijk begint te 
plaatsen met de Dark Matter. 

4. Dark Matter mag absoluut NIET in aanraking komen met plastic. Omdat hij hier niet 
goed op reageert en niet goed tot zijn recht komt. 

5. Gelieve Dark Matter dus NIET op plastic tape, papieren tape of iets anders wat van plastic 
gemaakt is. Sommige jade stones of andere stones, zijn degelijk wel van een plastic mix 
gemaakt. Om zeker van te zijn, kunt u deze met aluminium folie bekleden of micropore 
silicone tape (blauwe)  van 3M. 

6. Dark Matter komt goed tot zijn recht op een echte lijmsteen, echte jade stone, 
metalen/stenen ondergrond, of keramiek. Of op een klein lijmblokje gemaakt van glas, waar 
een kleine krater op ligt, dan ligt de lijm echt goed op zijn plek en loopt niet uit. 

7. De ruimte waarin je werkt, dient goed geventileerd moeten worden, zodat de lijmdruppel zo 
vers mogelijk blijft. 

8. GEBRUIK GEEN PRIMER, ALLEEN LASHCLEANSER (zonder alcohol of met zeer 
lage gehalte). Geen lashfoam gebruiken omdat dit vaak producten achter de wimpers laat 
waardoor er geen goede hechting plaats vindt.   

9. NIET in de buurt van andere soorten chemische stoffen plaatsen, zoals haar/nagel/brow 
producten/desinfectie. Ventileer de ruimte goed waarin je zit. 
Bewaar de Dark Matter, donker en in een dichte vacuüm lijmbox.  

10. Hoe minder lijm u oppakt met de extensions, hoe sneller hij is. Dus let goed op  uw lijmgebruik. 
Mochten u waaiers toch dichtklappen, dient u echt minder lijm te moeten pakken.  
 

We wensen u heel veel wimperplezier met Dark Matter! 
Na opening, 3 maanden houdbaar. 


