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Forbo Eurocol breidt de surface finishing-productenlijn verder uit met DecoDesign 

Nieuw: decoratieve coating voor vloer en wand  

Wormerveer, 28 mei 2020 - Met DecoDesign introduceert Forbo Eurocol een nieuw 
designproduct voor vloer en wand. Een innovatieve en decoratieve afwerking, op basis van een 
watergedragen acrylaatcoating die wordt opgespoten met SprayCoat, voor een uniek dessin.  

Trend 
DecoDesign is de nieuwe aanwinst in de lijn van Eurocol surface finishing-producten voor vloeren 
en wanden. Een trend die enkele jaren geleden werd ingezet, naast het bestaande 
productaanbod voor het verlijmen en voegen van tegels en het installeren van vloerbedekkingen. 
DecoDesign is een aantrekkelijk product voor de professionele projectinrichter. Dankzij de korte 
droogtijden is die in staat een project in ruim één werkdag een fraaie metamorfose te geven.     

Warm, duurzaam en comfortabel 
Anders dan bij epoxy- en PU-producten, heeft DecoDesign een warme, hoogwaardige en 
duurzame uitstraling. Daarbij biedt het nieuwe Eurocol-product tegelijk veel comfort en 
gebruiksgemak. Dankzij de uitgebalanceerde receptuur en het aanbrengen in meerdere lagen, is 
DecoDesign bovendien kleurvast. Het wordt toegepast op vlakke vloeren en wanden, die hiervoor 
eerst worden geëgaliseerd.  

Klaar na ruim één werkdag 
Ook bij de ontwikkeling van DecoDesign heeft Forbo Eurocol weer veel aandacht aan prettige 
verwerkingseigenschappen. De basiscoating, 330 ColourCoat, leverbaar in acht basiskleuren, 
wordt eenvoudig aangebracht met een vachtroller. Na droging van deze eerste laag kan de 
tweede er direct overheen. Vervolgens wordt de coating opgespoten met 331 SprayCoat. Met 
deze 'pixelspray' verkrijgbaar in drie kleuren, breng je het unieke dessin aan. In combinatie met de 
acht basiskleuren kan de klant kiezen uit veertien vastgestelde dessincombinaties. De finishing 
touch wordt gevormd door een 2-componentenlaklaag. Op de vloer zijn twee lagen nodig, op de 
wand een. De tweede laag op de vloer kan direct op dag 2 worden aangebracht. Op deze manier 
beschikt de klant na ruim één werkdag over een volledig nieuw, stijlvol en duurzaam interieur.    

 
DecoDesign-productinformatie vindt u op: 
https://www.eurocol.nl/decodesign 
 
Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling Customer Service: +31 (0)75 627 16 30 of 
mailen naar: info.eurocol@forbo.com 


