
 

IN S T R U K C J A  MO N T A Ż U  TA P E T Y  

Przed przeczytaniem poniższej instrukcji nie należy podejmować próby położenia tapety James Hare. Wszystkie 

tapety James Hare wymagają położenia przez specjalistę. Firma zrzeka się odpowiedzialności za problemy 

spowodowane brakiem przestrzegania niniejszej instrukcji. Przed położeniem tapetę należy sprawdzić, w celu 

upewnienia się, że spełnia wymagania i oczekiwania klienta. 

Fakt, że nasze produkty są wykonywane ręcznie, oznacza, że pewne aspekty ich wyglądu są subiektywne i to, co jest 

akceptowalne dla jednej osoby, dla innej może być nie do zaakceptowania. Jeśli podczas oględzin odkryją Państwo 

jakikolwiek problem, prosimy nas o tym powiadomić i wstrzymać się z montażem. 

Klient powinien mieć świadomość, że efekt końcowy będzie miał wygląd panelowy, a nie bezszwowy. Nie możemy 

zagwarantować dopasowania wzoru na tapetach podklejonych papierem. Ponieważ jedwab jest włóknem naturalnym, 

mogą wystąpić nierówności i różnice, które będą szczególnie widoczne w przypadku kładzenia tkaniny na płasko. W 

szczególności mogą wystąpić różnice w odcieniu i splocie, które są charakterystyczną cechą takich włókien. W celu 

ochrony i ukrycia łączeń zalecamy położenie wzdłuż nich sznurka lub obramowania, szczególnie w przypadku grubszych 

tkanin. 

Należy zwracać szczególną uwagę na odcienie poszczególnych rolek. James Hare nie ponosi odpowiedzialności za 

rzekome wady widoczne przed położeniem tapety. Zwroty nie będą akceptowane. 

Widoczne linie poziome na tkaninach mogą ulec zakrzywieniu przy podklejaniu papierem. Jest to naturalne zjawisko 

występujące przy podklejaniu tkanin papierem, spowodowane tym, że tkanina jest podklejana w stanie naprężonym. W 

takim przypadku reklamacje nie będą uwzględniane. Nie zalecamy podklejania papierem tkanin w poziome pasy. 

Podczas rozmów na temat problemów z montażem i wyglądem tapet firma James Hare zakłada, że klient sprawdził i 

zaakceptował tapetę przed rozpoczęciem montażu. 

Firma James Hare nie będzie akceptować zwrotów tapet przyciętych, przyklejonych lub zamontowanych. W 

żadnych okolicznościach firma James Hare nie będzie akceptować roszczeń o zwrot kosztów robocizny, lub innych 

strat wtórnych. 

Przygotowanie powierzchni: 

1. Ściany należy odpowiednio przygotować przed oklejeniem. Powierzchnie powinny być suche, gładkie, płaskie i wolne 

od wszelkich luźnych materiałów. Końcowy rezultat zależy od dobrego przygotowania powierzchni. Nowy tynk i 

bardzo chłonne powierzchnie należy odpowiednio zagruntować. Nie należy oczekiwać, że tapeta poprawi wygląd 

niedoskonałej powierzchni zakrywając jej wady, ponieważ jest to mało prawdopodobne. 

2. Nie zalecamy kładzenia tapety na poprzednie warstwy papieru, lecz jeśli jest to nieuniknione, należy dokładnie 

sprawdzić, czy wszystkie spodnie warstwy dobrze przylegają do podłoża. 

3. Nie należy podejmować próby położenia tapety na powierzchnie błyszczące, glazurowane lub lakierowane bez 

uprzedniego dokładnego oszlifowania powierzchni w celu zapewnienia odpowiedniego przywierania. Zaleca się 

usunięcie takiej powierzchni w całości. 

4. Nie należy stosować podkładów olejowych, które po wyschnięciu pozostają elastyczne, ponieważ olej może 

przeniknąć do tapety i spowodować odbarwienia. 

5. Wszystkie ściany należy okleić gładkim białym papierem podkładowym o wysokiej gramaturze. W Wielkiej Brytanii 

odpowiednim papierem podkładowym jest papier klasy 1000 lub 1200. Papier podkładowy należy przykleić tym 

samym klejem, który zostanie użyty do przyklejenia właściwych paneli. (Patrz także „Klej”) 



 6. Podkład nie musi być przyklejany poziomo, pod warunkiem, że pionowe łączenia pomiędzy panelami podkładu nie 

spotkają się z pionowymi łączeniami pomiędzy panelami tapety. Pomiędzy łączeniami paneli podkładu nie powinno 

być szczelin, a po wyschnięciu nie może być między nimi widocznej fałdy. Nie należy nakładać gruntu na papier 

podkładowy. 

7. W pomieszczeniach suchych, o niskiej wilgotności, papier podkładowy może mieć zbyt chłonną powierzchnię. W 

takim przypadku zalecamy, metodą prób i błędów, zagruntowanie papieru podkładowego klejem i postawienie go do 

wyschnięcia przed przystąpieniem do montażu tapety. 

8. Farba z sąsiednich powierzchni nie może dostać się na papier podkładowy, ponieważ może to utrudnić przyleganie 

tapety. 

Kładzenie: 

1. Przed przystąpieniem do montażu należy zaplanować położenie każdego panelu, aby uzyskać zbilansowany panelowy 

efekt. 

2. Pokryć ścianę lekką, równomierną warstwą nierozcieńczonego gotowego kleju do tapet. (Patrz także „Klej”) 

3. Delikatnie wygładzić szwy unikając zbyt mocnego pocierania. Należy jednak upewnić się, że pomiędzy łączeniami nie 

ma szczelin, oraz, że krawędzie nie są suche. 

4. Nie należy dopuszczać do kontaktu jakiejkolwiek substancji klejącej z powierzchnią, ponieważ po usunięciu, nawet za 

pomocą czystej wody, na jedwabiu mogą pozostać plamy. 

Przycinanie: 

1. Krawędzie tapet James Hare wymagają przycięcia przed położeniem, w przeciwnym wypadku nie połączą się 

poprawnie. Zalecamy przycięcie na miejscu. 

2. Tapetę można zawinąć wokół zewnętrznych kątów (wypukłych), lecz w przypadku ostrych kątów wewnętrznych 

(wklęsłych) wymagane jest cięcie pionowe. Należy unikać łączeń na kątach zewnętrznych lub w innych wystających 

miejscach, ponieważ w przyszłości będą one podatne na strzępienie. 

3. Do każdego cięcia należy użyć nowego ostrza. 

4. Po zakończeniu montażu zalecamy zrolowanie i bezpieczne przechowywanie wszystkich ścinków, ponieważ mogą się 

przydać w przyszłości. 

Klej: 

1. Firma James Hare zaleca stosowanie kleju odpowiedniego dla danego rodzaju produktu, sposobu montażu i 

lokalnego klimatu. 

2. Ścianę należy pokryć nierozcieńczonym gotowym klejem PVA o takiej konsystencji, z jaką został dostarczony. 

Preferowane są gotowe gęste kleje, takie jak Albany Red Top, Solvite Red Top lub Bartoline. 

Ogólne wskazówki na temat kładzenia: 

1. Wszelkie narzędzia wchodzące w kontakt z powierzchnią tapety powinny zawsze być nieskazitelnie czyste i suche. 

2. Gąbkę należy wypłukać do czysta po każdym użyciu. 

Polecani tapeciarze: 

Zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego tapeciarza, mającego duże doświadczenie w kładzeniu tapet jedwabnych. 

Polecamy usługi następujących osób: Alan Jarvis +44 7855 421653, Mark Libbey +44 7910 645227 i Tom Mason +44 7769 

315225. W celu otrzymania danych kontaktowych innych doświadczonych tapeciarzy, prosimy o kontakt pod adresem 

sales@james-hare.com. 

Firma James Hare nie może udzielić gwarancji i nie udziela gwarancji na robociznę któregokolwiek z tapeciarzy. 

Klient musi samodzielnie sprawdzić standard pracy i profesjonalizm tapeciarza, przed najęciem go do wykonania usługi. 
Dodatkowe informacje: 

Jeśli powyższe informacje nie udzielają odpowiedzi na Państwa pytania, jeśli nie rozumieją Państwo którejkolwiek części 

niniejszej instrukcji, lub jeśli potrzebują Państwo dodatkowej porady, prosimy bez wahania skontaktować się z nami. Z 

przyjemnością pomożemy w każdy możliwy sposób, w celu zapewnienia, że tapeta James Hare sprosta Państwa 

oczekiwaniom i Państwa klienci będą nią zachwyceni. 

James Hare Limited Monarch House 7 Queen Street Leeds LSI 2TW UK  
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