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Product Declaration      Haaksbergen, 08/10/2015 

 
  
 
 
Pallmann P10   2-Component PU Parquet Adhesive 
 
 
To whom it may concern 
 
We hereby confirm that during the production process of our product Pallmann P10  no toxic 
substances such as formaldehyde, asbestos, lindane, chlorinated biphenyls, pentachlorophenol 
or others are used. Furthermore we confirm that Pallmann P10 is free from organic solvents 
according the definition of BAAQMD Regulation 8, Rule 51-226. With a measured VOC-content 
of 5.2 g/L (= 0,3 % w/w); less water, less exempt substances) according SCAQMD Rule 1168 
Pallmann P10 contributes to LEED credits in section EQ 4.1 (Adhesives and Sealants). 
 
Pallmann P10 is a solvent-free 2-component polyurethane adhesive. Component A of 
Pallmann P10  is not classified as dangerous to health (HIMS-rating: H-0, F-1, R-0). 
Component B of Pallmann P10 (hardener) in its liquid (uncured) state is classified as 
moderately dangerous to health with a certain sensitizing potential (HIMS-rating: H-2, F-1, R-1). 
During installation it is recommended to wear gloves (e.g. butyl rubber). Pallmann P10 does not 
contain or emit organic solvents. Pallmann P10 cures to form a solid polyurethane which is not 
harmful to health nor bears any other physiological or ecological risks. 
 
Furthermore fully cured Pallmann P10 meets the requirements of "very low emission" products 
(EMICODE EC 1 PLUS) according to the criteria of the GEV (Association for the Control of 
Emissions in Products for Flooring Installation, Düsseldorf, Germany). Products labeled with 
EMICODE EC 1 PLUS have passed a specific test-chamber measurement and emit less than 
60 micrograms of VOC per m³ after 28 days. EC 1PLUS-products thus stand for modern, 
solvent free and extremely low emission flooring installation materials. In respect of Indoor Air 
Quality, they provide the most ecological method for state-of-the-art flooring installation. 
 
For further information please also observe the product information and material safety data 
sheet of Pallmann P10. For technical information as well as MSDS please refer to our website 
www.unipro.nl. 
 
We hope this information supplies you with the support you require. In case of further questions 
please do not hesitate to contact us. 
 
Sincerely 
 

Unipro bv 
 

J. Kamphuis 
R&D Manager 

 
This document is valid without signature. 
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