
decodesign
stijlvolle vloer- en wandafwerking

het aflakken met twee lagen 335 TopFinish, ontstaat een 
stijlvolle vloer met een pure, basic uitstraling. Zo profiteert 
de klant van de comfortabele en duurzame eigenschappen 
van kunststof, echter zonder nadelen zoals verkleuring of 
een kille uitstraling, wat bij een epoxy- of PU-vloer nog 
weleens het geval is. 

DecoDesign vormt een stijlvol en duurzaam interieur 
voor bijvoorbeeld:
• Kantoren
• Scholen
• Showrooms
• Winkels
• Zorginstellingen

Innovatief en decoratief
DecoDesign is een innovatief en decoratief afwerkings-
systeem voor vloer en wand, op basis van de waterge-
dragen kunststof coating 330 ColourCoat. Met behulp 
van 331 SprayCoat, verkrijgbaar in de combinaties Warm, 
Cool en Primair, brengt de verwerker op deze coating een 
uniek design aan, waardoor geen vloer of wand hetzelfde 
is. Hierna wordt de coating mat afgelakt met de 2-com-
ponenten 335 TopFinish. Prettig voor de verwerker én de 
klant: door de snelle droging van alle lagen kan het project 
t/m de eerste laklaag binnen één dag worden uitgevoerd. 
Wij adviseren om de tweede laklaag de volgende ochtend 
aan te brengen. 

Pure, basic uitstraling
Voor 330 ColourCoat heeft de klant keuze uit diverse  
frisse en moderne kleuren. Na het aanbrengen van twee 
lagen van deze basiscoating, een laag 331 SprayCoat en 



Meer weten over DecoDesign?
Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Technische Adviezen: 075 627 16 30 
of met uw Technisch-commercieel adviseur.  

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC Wormerveer
T 075 627 16 00
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen 075 627 16 30
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uitstraling. Door de snelle droging van alle lagen, kan het project t/m 
de eerste laklaag binnen één dag worden uitgevoerd. Wij adviseren 
om de tweede laklaag de volgende ochtend aan te brengen.

De vele voordelen DecoDesign:
• Ideaal voor vloer en wand
• Eenvoudige verwerking
• Zeer sneldrogend
• Uitstekende hechting
• Laagdikte slechts 150 - 200 µm
• Spanningsvrij oppervlak
• Gunstig verbruik
• Project uit te voeren in ruim één dag
• Stijlvol en duurzaam resultaat

Voor een perfect vlak resultaat wordt DecoDesign aangebracht op 
een geëgaliseerde ondergrond. Gebruik hiervoor op een cement-
gebonden ondervloer 990 Europlan Direct. Wanden kunnen worden 
gladgestreken met 658 Wandoforte of 957 Wandoquick. DecoDesign 
is een watergedragen coating systeem, dus prettig voor de verwerker 
én voor het binnenklimaat in de af te werken ruimte. 

Binnen ruim één dag klaar
Breng op de egalisatielaag m.b.v. een vachtroller een laag 049 Europrimer 
ABS aan. Na voldoende droging, kan het enkelvoudige component 
330 ColourCoat worden aangebracht. Rol, zodra de eerste laag droog 
is, hierover een tweede laag 330 ColourCoat. Na droging hiervan kan 
de 331 SprayCoat in één handeling worden opgespoten. Deze laag is 
al na 1 uur droog. Vervolgens kan de vloer of wand worden afgelakt 
met twee lagen 335 TopFinish. Deze lak zorgt voor de fraaie matte 
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