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PIGGY PROOF®  
ACTIVE PERFUME 

 
 
PRODUCT INFORMATIE 
 
 
Piggy Proof Active Perfume verfrist schoenen en textiel snel, efficiënt en gedurende langere tijd. De 
innovatieve formule heeft een drievoudige werking: 
 
1. Het verfijnde parfum met Iris, Kardemom en Vetiver verspreidt een subtiele prettige geur.  
2. De actieve ingrediënten verwijderen nare geuren in plaats van ze te maskeren.  
3. De vocht- en vuilafstotende nanotech formule gaat de aanhechting van bacteriën tegen 

waardoor ongewenste geurvorming wordt geremd. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Schoenen :  houd de spraykop in de schoen binnenzijde en spuit 5 tot 10 keer.  
 
Textiel :  spray het totale oppervlak licht vochtig vanaf 10-15 cm afstand. 
 
Laat het behandelde oppervlak goed drogen. Herhaal de behandeling wekelijks of naar behoefte 
vaker. Test vooraf op een niet zichtbaar deel. 
 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 

 Licht ontvlambare vloeistof of damp.  

 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  

 Buiten bereik van kinderen houden. 

 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 
Niet roken. 

 Bij contact met de huid (of het haar ): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met 
water afspoelen/douchen. 

 Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
ontactlenzen 

 verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  

 Op een goed geventileerde plaats bewaren.  

 Koel bewaren. 

 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijk voorschriften.  

 Bevat 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-ones. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. 

 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 
 


