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PIGGY PROOF®  
PREMIUM PROTECTOR FOR LEATHER 

 
 
PRODUCT INFORMATIE 
 
 
Piggy Proof® Premium Protector for Leather is ‘s werelds meest geavanceerde beschermingsformule 
voor schoenen, kleding en meubels. Premium Protector vormt een onzichtbare, duurzame en 
ademende beschermlaag die vocht, vuil en olie afstoot. Behandelde materialen blijven vlekvrij en 
worden zeer eenvoudig te reinigen. Vervuiling kan eenvoudig met een vochtige doek worden 
verwijderd. Verhoogt de weerstand tegen slijtage. Piggy Proof® is geurloos, op waterbasis, niet 
brandbaar, niet giftig en vrij van PFOA, PFOS en drijfgassen. 
 
 
TE BESCHERMEN MATERIALEN 
 
Premium Protector for Leather is geschikt voor (kunst) leer én combinaties van leer met absorberende 
materialen zoals suède.  
 
Gebruik voor het behandelen van objecten die alleen bestaan uit absorberende materialen Piggy 
Proof Premium Protector for Absorbent Fabrics and Suede. 
 
Niet geschikt voor lakleer en gevet leer.  
. 
 
WERKINGSDUUR 
 
Piggy Proof® Premium Protector for Leather beschermt elke afzonderlijke materiaalvezel met 
duizenden siliciumdioxide moleculen. Mits correct aangebracht worden behandelde materialen 
langdurig beschermd. Herhaal de behandeling elk jaargetijde.  
 
De beschermlaag kan worden aangetast door mechanische belasting (bijvoorbeeld bij zeer intensief 
gebruik van schoenen) en zeer zure of sterk alkalische middelen; gebruik daarnaast geen vloeistoffen 
die warmer zijn dan 60°C.  
 
Mocht de water- en vuilafstotende werking van behandeld materiaal door één van bovenstaande 
redenen minder zijn geworden dan kan de behandeling eenvoudig worden herhaald. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Volg voor het beste resultaat de volgende stappen.  
 
1. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak schoon en droog is.  
2. Spray het totale oppervlak vochtig vanaf 10-15 cm afstand.  
3. Wrijf Piggy Proof voorzichtig in met een schone zachte borstel. Start om kleurvermenging te 

voorkomen met de lichtste kleuren en gebruik per kleur een andere schone borstel.  
4. Laat het product intrekken en herhaal stappen 2 en 3 minimaal 1 keer binnen 1 uur. 
5. Verwijder Piggy Proof van de niet absorberende materialen zoals metaal en plastic en droog deze 

delen met een schone absorberende doek.  
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6. Laat minimaal 24 uur op kamertemperatuur drogen. 
7. Boen goed uit met een schone droge doek. 
 
 
VERBRUIK 
 
Het verbruik van Piggy Proof® Premium Protector for Leather is afhankelijk van de materiaalsoort en 
het absorptievermogen ervan. Het gemiddelde verbruik bij schoenen is als volgt: 
 
Lage schoenen : 25 ml per paar 
Laarzen : 50 ml per paar 

 
Gemiddelde opbrengst per verpakking: 
 
 Aantal paar lage schoenen Aantal paar laarzen 
150 ml verpakking 6 3 
300 ml verpakking 12 6 

 
Bij meubels en accessoires bedraagt het productverbruik 15 - 60 ml/m² (16,66 – 66,66 m²/l) afhankelijk 
van het absorptievermogen van het materiaal.  
 
 
REINIGING EN ONDERHOUD 
 
(Kunst) lederen delen:  
 
Vervuiling kan worden verwijderd met een licht vochtige doek. 
Wanneer vocht niet vanzelf van het beschermde materiaal afglijdt dep het oppervlak dan droog met 
een schone absorberende doek. 
Laat het materiaal goed drogen en boen het goed uit met een schone droge doek. 
 
Met Piggy Proof® Premium Protector for Leather behandelde (kunst) lederen delen kunnen tot meer 
dan 15 keer handmatig met een vochtige doek gereinigd worden, boen het materiaal na drogen altijd 
goed uit met een schone droge doek.  
 
Herhaal de behandeling wanneer de water- en vuilafstotende werking van behandeld materiaal minder 
zijn geworden. 
 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 
Eventuele eerdere behandeling van het materiaal met andere protectie- of verzorgingsproducten kan 
een negatief effect hebben op de werking van Piggy Proof® Premium Protector for Leather, pas 
daarom bij voorkeur toe op nieuwe materialen. 
 
Gebruik van reinigings- of verzorgingsproducten bovenop of na de behandeling met Piggy Proof® 
Premium Protector for Leather zal de effectiviteit van de bescherming verminderen.  
 
Piggy Proof® Premium Protector for Leather kan als behandeling na het gebruik van traditionele 
verzorgingsproducten gebruikt worden; het leer zal in veel gevallen na het gebruik van Piggy Proof® 
Premium Protector for Leather dof worden, boen het materiaal na de volledige droging grondig met 
een zachte doek om de glans terug te brengen.  
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Voorkom contact met de ogen.  
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Bewaar op kamertemperatuur.  
Test vooraf op een niet zichtbaar deel. 
SPRAYNEVEL NIET INADEMEN ! 
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De informatie die in dit productblad wordt verstrekt vervangt niet het veiligheidsinformatieblad en komt 
overeen met de meest recente informatie die op de datum van publicatie (vermeld onderaan elke 
pagina) aan de leverancier bekend is. De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een 
garantie of aanduiding van kwaliteit en dient uitsluitend gebruikt te worden als advies voor het gebruik 
van het product. Omdat het uiteindelijke resultaat van het gebruik van het product mede wordt 
bepaald door factoren die niet binnen onze invloedssfeer liggen aanvaardt Orange Nanotech B.V. 
geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit 
product. Orange Nanotech B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te 
brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PIGGY PROOF 
IT’S NOT AMAZING… 
IT’S UNREAL! 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact 
opnemen met één van onze specialisten of  
bezoek onze website www.piggyproof.com  
 
 
Piggy Proof is een product van: 
Orange Nanotech B.V. 
Vennewatersweg 2b, 1852 PT Heiloo, Nederland 
info@orangenano.com www.orangenano.com 
+31 88 472 0274 
 


