
PROTEZ SAÇ BANT KULLANIM KILAVUZU
PROTEZ SAÇ BAKIMLARINIZI KENDİNİZ YAPIN



1. ADIM

 Toplu iğne yardımı ile

ünitenizi sabitleyin.



2. ADIM

 Bandın arka yüzeyindeki 

kabuğu soyun.



3. ADIM

 Bandın yapışkan yüzeyini

ünitenizin ön kısmında

bulunan tüle denk gelecek

şekilde yapıştırın.

 Bandın yapışkan yüzeyine

dokunmaktan kaçının.

aksi taktirde bantların

yapışkanlığı zayıflayacaktır.



4. ADIM

 İlk bant uygulandıktan 

sonra diğer bantları 

uyguladığınız bandın 1mm

üzerine gelecek şekilde

uygulamaya devam edin.



5. ADIM

 Üniteyi 360° bantladıktan

sonra cildinizi de 

uygulamaya hazır hale 

getirmelisiniz. 



6. ADIM

 Protez saç uygulamasında

dikkat edilmesi gereken en

önemli unsur cildinizin temiz

ve kuru olmasıdır.

 Bantların yapışmasını 

engelleyecek herhangi bir 

etkenin olmaması 

gerekmektedir.



PROTEZ SAÇ BANTLARI NASIL TEMİZLENİR

- ORİJİNAL PROTEZ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ KULLANIN -





3. ADIM

 Bantları çıkardıktan sonra

gazlı bez yardımı ile üniteyi

temizleyin.



BAKIM ZAMANI KULLANMANIZ GEREKENLER…

PROTEZ SAÇ

SÖKÜCÜ
PROTEZ SAÇ

BANDI

SCALP PROTECTOR
CİLT KORUYUCU

PROTEZ SAÇ SIVI
YAPIŞTIRICI

BOND BREAKER
BAKIM ŞAMPUANI
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TOP-LOC™ KNOT SEALER

Top-Loc™ KNOT Sealer, protez saç sistemlerinde ki erken yıpranma ve dökülmeleri 

önlemek için tercih edilen üründür.

WALKER TAPE, kullanıcıların kullanmış oldukları protez saç sistemlerinin sunduğu 

görünümden memnun olmalarını sağlamak için çalışmaya devam ediyor. 

WALKER TAPE, protez saç ünitelerinin altyapılarını ve görünümünü koruyan birçok 

protez saç bakım ürünleri üretmiştir. Bu ürünlerden biri olan Top-Loc KNOT Sealer

ürününü yakından tanıyalım.

Top-Lock KNOT Sealer düğüm tutucu sprey, kullanıcılarımızın protez saç sistemlerinin 

harika bir görünüm sunmasına yardımcı olan en önemli ürünlerden biridir. 

Top-Lock KNOT Sealer düğüm tutucu sprey, protez saç ünitesinin iç kısmına 

püskürterek, ünitede ki saç düğümlerinin gevşemesini önleyebilirsiniz.

Spreyi üniteye püskürttükten sonra, kurumasını bekleyin. 

Sonrasında uygulamaya geçebilirsiniz.

https://www.protezsacsepeti.com/walker-tape-top-loc-knot-sealer-protez-sac-dugum-tutucu-4-fl-oz-118ml
https://www.protezsacsepeti.com/walker-tape-top-loc-knot-sealer-protez-sac-dugum-tutucu-4-fl-oz-118ml


TOP-LOC™ KNOT SEALER

 Tül altyapılı üniteler için

kullanılmakta olup, tül

üzerindeki düğümlenmiş

saçların dökülmesini

engellemek amaçlı 

kullanılmaktadır.

Her bakım sonrası 

kullanılması tavsiye edilir.



ULTRA-HOLD ADHESIVE

Walker Tape Ultra Hold Adhesive, protez saç sıvı yapıştırıcıları arasında en çok 
tercih edilendir. Piyasada ki en güvenilir, kolay temizlenebilen ve uzun ömürlü olan 

bir yapıştırıcı çeşididir. 

Kullanım Talimatı:

Öncelikle saç derinizi 99% Alkol ile temizlemelisiniz. Daha sonra cilt koruyucu ürün 

olan Scalp Protector ürününü bantların yapışacağı alana uygulayın. Cildiniz temiz, 
ünite bantlanmış ve neredeyse uygulamaya hazırsınız. 

Son aşama olan Ultra Hold Adhesive ürününü ünite üzerinde bulunan bantların 
üzerine ince bir katman olarak sürün. Taşırmamaya gayret gösterin ve mümkün 

oldukça yapışkan yüzeye dokunmaktan kaçının.

Akrilik bazlı sıvı yapıştırıcılar son derece hızlı kuruma özelliğine sahiptir. 

Bu da tutuşlarının hızlı bir şekilde etkili olduğu anlamına gelir. Kullanım sonrası

şişenin içindeki yapıştırıcının kurumaması için kapağını sıkıca kapatın.

Not: Şişedeki ürünün kuruması halinde şişe içerisine 2 damla 99% alkol
Damlatarak karıştırmanız durumunda eski halini alacaktır.

https://www.protezsacsepeti.com/Protez-Sac-Sivi-Yapistiricilar
https://www.protezsacsepeti.com/Protez-Sac-Sivi-Yapistiricilar


C-22 SOLVENT

C-22 Solvent, Walker Tape firmasının ürettiği bir numaralı Protez Saç Bant 

sökücüsüdür. Sadece Walker Tape'in değil Dünya’nın da en iyilerinden biridir. 

C-22 Solvent cilt üzerinde çok hassastır, taze bir narenciye kabuğu kokusuna 

sahiptir ve inanılmaz derecede hızlı etki eder.

Yağ bazlı bir sökücüdür, bu nedenle biraz yağ kalıntısı bırakacaktır. 

Ancak sabun ve su ile durulanması çok kolaydır. Bu işlem sadece zamandan 

değil aynı zamanda paradan da tasarruf etmenizi sağlar.

C-22 Solvent hem cildiniz hem de ünitenizi sorunsuzca yapışkanlardan 

arındıracaktır.

Yapmanız gereken tek şey Bond Breaker ile hızlı bir yıkama yapmak ve 

müşterilerinizi bir sonraki aşama için hazır hale getirmek olacaktır. 

https://www.protezsacsepeti.com/protez-sac-bant-sokuculer
https://www.protezsacsepeti.com/protez-sac-bant-sokuculer


SCALP PROTECTOR

SAÇ DERİSİ KORUYUCULARI NELERDİR?

Başlamak için saç derisi koruyucularının ne olduklarını açıklayalım. Saç derisi 

koruyucuları kullanıcılarımızın saç derisini koruyan, yapışkan veya protez saç 

bantlarının tutuş sürelerini uzatmak için yardımcı olan bakım ürünleridir.

Araştırmalar sonucunda fark ettik ki, sıvı yapıştırıcılar bazı kullanıcılarımızın cildinde 

tahrişe neden oluyor. Bu tahriş genellikle çok büyük risk oluşturmasa da onun 

sonuçları ile uğraşmak can sıkıcı oluyor. Saç derisi koruyucuları, olası tahriş 

oluşumuna karşı yapıştırıcıların tutuş gücünü bozmadan cildi korumak için 

tasarlanmıştır.

Saç derisi koruyucuları tahrişi önlemekle kalmaz, aynı zamanda yapıştırıcıların 

tutuşunu kuvvetlendirir.

Bu nedenle uzmanlar, bu ürünlerin yalnızca hassas cilde sahip olan kişilerin 

değil tüm kullanıcıların sıklıkla kullanması gerektiğini tavsiye ederler.

https://www.protezsacsepeti.com/cilt-koruyucular
https://www.protezsacsepeti.com/cilt-koruyucular


PROTEZ SAÇ BANTLARI

PROTEZ SAÇ BANTLARI NEYE GÖRE SEÇİLMELİDİR? 

Protez Saç Sepeti olarak protez saç bant üreticilerinin üretmiş olduğu bir çok bant 

çeşidini sizler için ithal ediyor ve web sayfamızda sizlere sunuyoruz.

Başta Walker Tape olmak üzere True Tape ve Vapon Tape firmalarının üretmiş 

olduğu protez saç bantlarının çeştilerinin olmasının sebebi protez saç 

kullanıcılarının cilt yapılarının biri birinden farklı olmasıdır. Farklı cilt yapısına sahip 

olan kişilerin ürün almadan önce satın alacağı ürüne ait açıklamayı mutlaka 

okuması gerekmektedir. Bantlar renklerine göre değil isimlerine göre ayrıştırılır. 

Bantlar, Günlük – haftalık – aylık olarak sınıflandırılmıştır.

Bantların tutuş süreleri kişinin cilt yapısına, hava koşullarına, bakım sırasında ve 

sonrasında yapmış olduğu işlemelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Not: Cilt sağlığınız ve kullanmış olduğunuz ünitenin ömrünü uzatmak için

10 – 15 günde bir bakım yapmanız tavsiye edilmektedir. 

https://www.protezsacsepeti.com/protez-sac-serit-bantlar
https://www.protezsacsepeti.com/protez-sac-serit-bantlar


CİLT VE PROTEZ SAÇ BAKIMI

BOND BREAKER SHAMPOO ÜRÜNÜNÜ NEDEN KULLANMALIYIM? 

Walker Tape Bond Breaker, protez saç ünitenizi çıkardıktan sonra cildinizde kalan 

yapıştırıcı kalıntılarını ve yağları gideren bakım ürünlerimizden biridir. Bond Breaker, 

yapıştırıcıların performansını ve tutuş sürelerini arttırmaya yardımcı olan güçlü bir 

şampuandır. Diğer şampuanlar, ne kadar etkili olsalar da, cildinizde azda olsa 

kalıntı bırakacaktır. Cildinizde kalan kalıntılar, uyguladığınız ünitelerin aşınma ve 

bekletme sürelerini önemli ölçüde azaltır, bu da kullanıcılar için sorun 

oluşturmaktadır.

Protez saç bantlarının yapıştığı alanlar kuru ve temiz olduğu zaman, bantlar çok 

daha sıkı bir şekilde yapışarak kullanım süresini koruyacaktır. Protez saç alt 

yapılarının hassas olduğunu unutmayın. Bakım zamanında sert davranılmamalıdır. 

Kullanmış olduğunuz ünitenin alt yapısına zarar vermediğinizden emin olun.

Not: Bond Breaker Shampoo Günlük kullanım için değildir.

Not: Cilt sağlığınız ve kullanmış olduğunuz ünitenin ömrünü uzatmak için

10 – 15 günde bir bakım yapmanız tavsiye edilmektedir. 

https://www.protezsacsepeti.com/walker-tape-bond-breaker-shampoo-protez-saclarinizi-yikamak-icin-sampuan-10-fl-oz-300ml
https://www.protezsacsepeti.com/walker-tape-bond-breaker-shampoo-protez-saclarinizi-yikamak-icin-sampuan-10-fl-oz-300ml

