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Technische eigenschappen

Basis
1-component 330 ColourCoat met daarop een decoratieve 331 SprayCoat, beide op basis van een  
1K acrylaatdispersie.

Kleur 8 basiskleuren en 3 kleurdessins die in 14 vastgestelde combinaties worden geleverd.

Soortelijk gewicht 330 ColourCoat 1,3-1,5 g/ml; 331 SprayCoat ca 1,1 g/ml.

Verbruik
330 ColourCoat 75 g/m²/ laag ; 331 SprayCoat: ca. 25 g/m² (afhankelijk van  intensiteit).  
335 TopFinish 1e laag 50-75 g/m², 2e laag 125-150 g/m².

Pot-life 330 ColourCoat en 331 SprayCoat n.v.t., 335 TopFinish ca. 30 minuten.

Begaanbaarheid
330 ColourCoat: 2 uur; 331 SprayCoat: 1 uur;  
335 TopFinish: 1e laag 3-4 uur, 2e laag voorzichtig na ca. 12 uur (nacht over)*

Eindsterkte Geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

Gereedschap
Vachtroller voor 049 Europrimer ABS, microvezelroller 11 mm t.b.v. ColourCoat en microvezelroller 9 mm en 
11 mm t.b.v. 335 TopFinish, verfbak, Wagner-spuit FinishControl 5000 XVLP t.b.v. 331 SprayCoat.

Laagdikte 150-200 µm (droog, totaal).

Druksterkte Wordt bepaald door de ondergrond.

Glans 60° : 4 / 85° : 11 NEN-ISO 2815

Hechtsterkte ≥ B 1,5 EN 13892-8

Slagvastheid ≥ IR 4 EN ISO 6272-1

Kleurechtheid 8 (blauwe wolschaal) EN-ISO-105-B2:2014

Slipweerstand DS: ≥ 0,45 (EN 13893:2002) Classificatie R9 conform DIN 51130

Sliptest SRT pendulum droog: tussen 55-70, nat: >25. BS7976-2+A1:2013

Taber 80 mg ASTM D4060-14 / EN ISO 7784

Brandklasse Bfl-S1 EN 13501-1+A1

Rolstoelbestendig Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen. EN 425:2002

Gebruiksklasse Commercieel klasse 34 zeer sterk. EN ISO 10874

Opslagwijze Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10°-30 °C).

Houdbaarheid 9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Vorstgevoelig Ja.

Brandbaarheid Zie het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenklasse Zie het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsblad Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar via onze website www.eurocol.nl

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke, gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en 
laagdikte, slechts als richtwaarden gelden.

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

Verwerkingscondities
Gewenste omgevingstemperatuur : 18-23 °C
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : 15-20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 50-70%

Verzendeenheid
330 ColourCoat: Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 6,5 kg                                                               
331 SprayCoat: Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 1,2 kg                                                 
335 TopFinish: Component A: Jerrycan (op PE-basis) à 4,25 kg 
 Component B: Fles (op PE-basis) à 0,75 kg
 Component A + B 5 kg-set



Forbo Eurocol introduceert met DecoDesign een nieuw surface finishing-product voor een stijlvolle afwerking 
van vloer en wand. Een fraaie combinatie van een basislaag met een opgespoten pixeldessin, afgewerkt met 
lak. De klant heeft keuze uit veertien vastgestelde fraaie kleurencombinaties, samengesteld uit acht coating-
kleuren en drie pixelkleuren.

INNOVATIEF EN
DECORATIEF

DecoDesign is een innovatief en decoratief 
afwerkingssysteem, op basis van de water-
gedragen acrylaatcoating 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-componenten 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 aan-
brengen van twee lagen van deze basiscoating, 
één laag 331 SprayCoat en het aflakken met 
twee lagen 335 TopFinish, ontstaat een stijlvolle 
vloer met een pure, basic uitstraling. Deze biedt 
de klant veel comfort en heeft niet de nadelen die 
nog weleens optreden bij een epoxy- of PU-vloer, 
zoals een kille uitstraling of verkleuring.

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

zorgt voor de fraaie matte 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 955 Wandostuc. DecoDesign is 
een watergedragen coating systeem, dus prettig voor de verwerker én 
voor het binnenklimaat in de af te werken ruimte. 

Na 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 worden afgelakt met twee 
lagen 335 TopFinish en op de wand is één laag voldoende. Deze lak 
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