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Geen stalen haken of veren.... 

Werk je nog met stalen veren en clips? Bevestig je de nagelbeugels met moeizaam gevormde stalen 

draad ?  Een nieuwe versie van nagelcorrectie is  BS-Spange. De spannerstrips van BS Spange  maken 

het je mogelijk het behandelveld van ingegroeid nagels te  vergroten, in het bijzonder direct toe te 

passen bij verwonde nagelwallen en diep ingegroeide teennagels..! Nu hoef je nooit meer stalen 

veren, clips of gevormd  draad onder de vrij liggende nagelrand te schuiven.  

 

 

Hoe werkt de BS Spange ?  

De strips voor nagelcorrectie van BS Spange zijn  vlakke, uit kunststof vervaardigde “bladveertjes”. De 

BS Spange  Strips uit de sieries Classic, Quick en Classic Magnet worden met het gehele vlak op de 

nagel gelijmd. Door de volledige verbinding tussen BS Spange Classic Strip en de nagel worden de 

veerkrachten vanuit de BS Spange Strip verdeeld over de gehele nagel. Hierdoor wordt voorkomen 

dat er nog langer vervelende drukbelasting  in de nagel wordt gevormd of wordt gecontinueerd.  De 

veerkracht van het hoogwaardige kunststof wordt omgezet in een effectieve correctiekracht in het 

nagelmateriaal. De klant merkt dit op korte termijn door een welhaast directe pijnvermindering. Op 

de lange duur zal de nagel een actieve "lift" ondervinden , in groeirichting wijzigen en niet meer in 

het nagelbed of nagelwallen snijden. 

Cosmetische afwerking 

Na plaatsing van de BS Spange strip vertoont de nagel een verhoging. Om kleine ongemak bij stoten 

of aantrekken van kousen e.d. op te lossen kan de wens bestaan de nagel cosmetisch af te werken.   

Laat de randen van de BS-Strip vollopen met Spange-lijm. Laat de lijm drogen en slijp met een fijne 

diamant-frees de rand netjes glad. Vervolgens kan de nagel gelakt worden. Indien de nagel met BS-
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Strip  geheel vlak gemaakt dient te worden kan je de nagel afwerken met Acryltechnieken of UV-

Geltechnieken.  

 

Keuze uit BS Spange  

Er zijn meerder soorten BS Spange leverbaar. Bernd Stolz GmbH (BS) heeft in de loop van de jaren 

een aantal innovaties toegepast die het product verbeteren en de plaatsing vereenvoudigen. 

• BS Spange Classic   

Normale strips, plaatsing met potloodstreepje en BS applicator 

 

• BS Spange H-vorm  

Gelijk aan BS Spange Classic maar met extra hechtvlak (H) aan de uiteinden. 

 

• BS Spange Quick  

Dikkere strips, plaatsing met aanbrengfolie  

 

• BS Spange Magnet  

Magnetische strips , 3mm breed. Plaasting met magneetapplicator 3mm 

 

• BS Spange + 

Magenetische strips, 4mm. Plaatsing met mageneetapplicator 4mm 
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Gebruiksaanwijzing BS Spange Classic System 

 

BS Classic: Probleemloos aanbrengen 

Het aanbrengen van de BS-Spange strips is een eenvoudige routine in 7 stappen.  

• Stap 1 : Voorbereiding 

 De nagelplaat wordt zo vlak mogelijk geslepen. De zijkanten van 

de nagel worden in beperkte mate afgeplat. Deze voorbereiding 

gebeurt in  het kader van een normale  pedicurebehandeling.  

Vervolgens meet je de breedte van de nagelplaat. Deze breedte -

1 a 2 mm  bepaald de maat van de BS Spange die je gaat 

gebruiken 

 

• Stap 2: De juiste  maat kiezen 

Uit 6 voorgestanste formaten strips kies je de strip die de nagel overspant zonder de 

nagelwallen te raken. Houd hierbij links en rechts minimaal 1,5mm 

vrij. Het is aan te raden bij het passen een potloodstreepje te 

zetten op het midden van de Spange  en de nagel zodat bij het 

vastlijmen de Spange Classic Strip goed gecentreerd kan worden 

geplaatst.  

( Bij BS-Quick is het hulp streepje niet nodig )  

  

Met een witte amaril-frees ,( ton vorm) ruw je de plakzijde van de 
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BS Spange Classic strip iets op. De lijm zal hierdoor beter hechten 

 

• Stap 3: Ontvetten 

Gebruik BS Clean Ex om de nagel intensief te ontvetten.  Gebruik hiervoor  een vezelvrije 

celstofdepper van 4x5 cm en ontzie het potloodstreepje. 

 

• Stap 4: Drogen 

Gebruik de BS Aktivator Stift om de nagel intensief te drogen. “Stift” met lihcte kracht de 

gehele nagelplaat tot je zeker bent dat het hele oppervlak goed is “ schoongeveegd”. Raak de 

nagel nu niet meer aan dan hoogstnoodzakelijk is. 

 

• Stap 5: Lijmen en aanbrengen. 

 Houd de BS-Strip aan het uiteinde in een pincet.  

  

Breng een  druppel Spange-lijm over op de BS-Strip.  

  

Plaats de BS-Strip over de nagel, houdt hierbij het potloodstreepje 

op de BS-Strip en nagel gelijk.  

 

 

• Stap 6: Vastzetten 

Gebruik de holle zijde van de BS-applicator om de BS-Strip in het 

midden aan te drukken.  

 

Na ca. 4 seconden kun je de uiteinden van de BS-Strip vastdrukken 

met de holle zijde van de  BS-applicator. Het instrumentje is 

speciaal ontwikkeld door Bernd Stolz. Het hole uiteinde verkleint 

het “contactoppervlak”. 

Je voorkomt hiermee dat je spatel vastraakt aan de BS-Strip. 

 

  

Hierna druk je met het holle uiteinde van de applicator zowel links 

als rechts de strip vast met lijm op de nagel.  

  

Druk altijd even een paar seconden zodat je zeker bent van een 
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degelijke verlijming 

 

 

• Stap 7: Nabehandeling en cosmetisch afwerken 

Breng met het lijmkwastje de BS Spange Kleber (lijm) aan in een “verfbeweging”.. Strijk in 

distale richting( van de nagel af). Laat de lijm drogen. Uiteindelijk kan je het lijmvlak op de 

nagel ook nog een beetje vlak vijlen.  

Tip: Afwerken met gel of acryl natuurlijk ook. Onze ervaring hiermee is heel positief, vooral 

omdat je dan de nagels in een mooie kleur met lak of Hybrid lak ( Pierre René) kan kleuren.  
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Gebruiksaanwijzing BS Spange Quick System 

 

Hoe werkt de BS Spange Quick ?  

De BS Spange Quick is een aangepaste versie van de BS Spange Classic. De BS Spange Quick zitten per 

5 strips verpakt op een handige aanbrengfolie. De verbetering zit ‘m vooral in de manier van 

opplakken waarbij ten 1e géén potloodstreepje meer nodig is en ten 2e de lijmactie + aandrukken met 

meer controle kan worden uitgevoerd. 

BS-Quick: Probleemloos aanbrengen 

Het aanbrengen van de BS Spange Quick Strips is een eenvoudige routine in 6 stappen. 

• Stap 1: Voorbereiding 

De nagelplaat wordt zo vlak mogelijk geslepen. De zijkanten van de nagel worden in beperkte 

mate afgeplat. Deze voorbereiding gebeurt in  het kader van normale  pedicurebehandeling.  

 

• Stap 2: De juiste maat kiezen 

Uit 6 voorgestanste formaten strips kies je de strip die de nagel overspant zonder de 

nagelwallen te raken. Houd hierbij links en rechts minimaal 1,5mm vrij. ( Een potloodstreepje 

is dus niet meer nodig ) 

 

• Stap 3: Ontvetten 

Gebruik BS Clean Ex om de nagel intensief te ontvetten.  Gebruik hiervoor  een vezelvrije 

celstofdepper van 4x5 cm. 
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• Stap 4: Drogen 

Gebruik de BS Aktivator Stift om de nagel intensief te drogen. “Stift” met lihcte kracht de 

gehele nagelplaat tot je zeker bent dat het hele oppervlak goed is “ schoongeveegd”. Raak de 

nagel nu niet meer aan dan hoogstnoodzakelijk is. 

 

• Stap 5: Lijmen en aanbrengen. 

o Knip de te gebruiken BS Quick Strip met folie los van de overige Strips zodat je 1 strip 

met folie hebt om mee te werken. Houd de aanbrengfolie met pincet of tussen de 

vingers vast en breng een streepje lijm aan op de Quick strip. Plaats de BS Quick Strip 

over de nagel zodanig dat je de aanbrengfolie bovenop hebt liggen. Druk met de 

vingers de aanbrengfolie + BS Quick Strip aan tot de lijm droog is. Nu trek je de 

aanbrengfolie “ruggelings” en voorzichtig los van de vastgelijmde BS Quick Strip.  

o De BS Quick Strip vertoont zich nu als een verhoging op de nagelplaat. Doseer een 

heel klein beetje lijm langs de randen van de BS Quick Strip. Pas hierbij op dat je de 

nagelwallen niet raakt of vastlijmt. 

 

• Stap 6 : Nabehandeling & cosmetisch afwerken 

Breng met het lijmkwastje de BS Spange Kleber (lijm) aan in een “verfbeweging”.. Strijk in 

distale richting( van de nagel af). Laat de lijm drogen. Uiteindelijk kan je het lijmvlak op de 

nagel ook nog een beetje vlak vijlen.  

Tip: Afwerken met gel of acryl natuurlijk ook. Onze ervaring hiermee is heel positief, vooral 

omdat je dan de nagels in een mooie kleur met lak of Hybrid lak ( Pierre René) kan kleuren. 
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Gebruiksaanwijzing BS Spange Classic Magnet 

+  

Hoe werkt de BS Spange Classic Magnet ? 

De BS Spange Classic Magnet is een aangepaste versie van de BS Spange Classic. De BS Spange Classic 

Magnet  zitten per 10 strips los verpakt in een gripszakje. De verbetering zit ‘m vooral in de manier 

van opplakken met behulp magnetisme. De strips zijn allen voorzien van een ijzerplekje in het 

midden van de strip. Gebruik een speciale applicator met magneetje om de strips op te plakken, voor 

te lijmen en te plaatsen op de nagelplaat. De voorbereiding  en afwerking verschillen ook iets van de 

BS Spange Classic 

2 uitvoeringen 

De magneet uitvoering van BS Spangen wordt geleverd in een uitvoering  

• Classic Magnet is 3mm breed 

• Classic Magnet is 4mm breed 

De werkwijze van de 3 en de 4mm is gelijk.  
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BS Classic Magnet: Probleemloos aanbrengen 

Het aanbrengen van BS Spange Classic Magnet is een eenvoudige routine in 6 stappen. 

• Stap 1 : Voorbereiding 

De nagelplaat wordt zo vlak mogelijk geslepen. De zijkanten van de nagel worden in beperkte 

mate afgeplat. Deze voorbereiding gebeurt in  het kader van normale  pedicurebehandeling. 

 

• Stap 2 : Maat selecteren 

uit de voorgestanste formaten strips kies je de strip die de nagel overspant zonder de 

nagelwallen te raken. Houd hierbij links en rechts minimaal 1,5mm vrij.  

Om de juiste maat te bepalen meet je met het uiteinde van de applicator de breedte van de 

nagelplaat. Maak met het uiteinde een “rollende” beweging over de nagelplaat.  De 

applicator die bij beide nagelwallen 1,5mm overlaat is de juiste maat voor de te behandelen 

nagel.  

 

Tip: De magneet-applicatoren zijn per stuk te gebruiken voor 2 maten BS Spange Classic 

Magnet Strips. Elk uiteinde van de BS Spange applicator is geschikt voor één bepaalde maat 

Strip. Zorg ervoor dat je voor elke maat een passende applicator en passende BS Spange 

Classic Magnet Strip  klaar hebt liggen. 

 

• Stap 3: Ontvetten 

Gebruik BS Clean Ex om de nagel intensief te ontvetten. Gebruik hiervoor een vezelvrije 

celstofdepper van 4x5cm. 

 

• Stap 4: Drogen. 

Gebruik de BS Aktivator Stift om de nagel intensief te drogen. “Stift” met lihcte kracht de 

gehele nagelplaat tot je zeker bent dat het hele oppervlak goed is “ schoongeveegd”. Raak de 

nagel nu niet meer aan dan hoogstnoodzakelijk is. 

 

• Stap5: Aanbrengen 

Bij stap 1 heb je de juiste maat van de BS Spange Classic+ Magnet Strip bepaald. Plak 

“magnetisch” met behlup van de Magnet-applicator één strip op. Houd de BS Spange 

Classic+Magnet Strip met de te lijmen kant naar boven. Doseer een streepje lijm op de strip. 

Breng nu de BS Spange+ Magnet Strip aan op de nagelplaat. Werk hierbij van nagelwal naar 



 
 

 

www.ALLESVOORDESALON.com 
IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange 

Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.  
© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV 

 

nagelwal in een “rollende en rustige” beweging. Tijdens het plaatsen voer je lichte druk uit 

zodat de lijm en strip goed in contact komen met de nagelplaat.  

Geef de strip even de tijd om zich te “zetten”. En de drogen. De temperatuur van de 

nagelplaat verschilt altijd va de temperatuur va de strip en de lijm. De BS Spange Classic+ 

Magnet Strip toont nu nog duidelijk het ijzervlakje. Na bijvoorbeeld 1 minuut veeg je de strip 

schoon met een celstofdepper 4x5cm en BS Spange Clean Ex. Het donkere ijzervlekje op de 

strip zal op deze wijze zonder veel moeite verdwijnen. 

 

• Stap 6 : Nabehandeling & Cosmetisch afwerken 
Breng met het lijmkwastje de BS Spange Kleber ( lijm) aan in een “verfbeweging ” in distale 
richting ( van de nagel af). Laat de lijm drogen. Uiteindelijk kan je het lijmvlak op de nagel ook 
nog een beetje vlak vijlen.  
 
Tip: Afwerken met gel of acryl kan natuurlijk ook. Onze ervaring is hiermee heel positief, 
vooral omdat je dan de nagels in een mooie kleur met lak of UV-Colorgel ( Hybrid colors)  kan 
kleuren. 


