
TROMBONE  
 

På grunn av kondens, mat, godteri etc, blir alle 

munnstykkene utsatt for irr og andre mindre attraktive belegg 

på innsiden. Derfor er det viktig at munnstykkene renses/vaskes 

regelmessig. Munnstykkene er avgjørende for klangen i instrumentet, og om dette er 

dårlig blir også lyden dårlig. 

 
Munnstykket bør legges i bløt i lunkent såpevann og renses med en liten 

flaskebørste eller piperenser eller en munnstykkebørste. 
 

Instrumenter som er messingfarget (gull) er lakkert med en tynn 
celluloselakk for att glansen i instrumentet skal beholdes. Denne lakken 

tåler ikke varmt vann eller kraftig såpevann! Derfor skal disse 
instrumentene kun vaskes i lunkent vann med en mild såpe. Generelt kan 

man si at du selv skal kunne bade i dette vannet. 
 

Sølv-instrumenter kan vaskes i varmere vann, gjerne med et mildt 
oppvaskmiddel, som Sunlight. Ikke bruk Zalo, da denne fjerner alle 

fettrester og tærer på alle loddinger. 
 

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i 
gulvet, eller slår bort i noe slik at du skader instrumentet. 

Vær spesielt forsiktig med sleiden. En liten bulk kan gjøre instrumentet 
ubrukelig: 

 

• Ta av stemmebøylen. Hvis bøylene sitter så fast at du ikke kan trekke 
dem av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren. 

 



• Legg instrumentet og delene (unntatt ventilene) i lunket vann (vannet 
skal være slik at du selv kunne ha badet i det). Du kan også bruke en 

mild såpe, f. eks. den gode gamle Sunlight-såpen (Bruk ikke for mye 
såpe, ellers kan det være vanskelig å få bort såpe restene i instrumentet). 

 

• Vask instrumentet og bøylene og begge sleidene innvendig med en 
fleksibel børste. 

 

• Vask instrumentet utvendig med en myk klut. 
 

• Til munnstykket bruker du en munnstykkebørste. 
 

• Skyll instrumentet og alle delene med lunket vann slik at du får bort 

såperestene. 
 

• Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et 
håndkle og tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør. 

 

• Smør bøylene med bøylefett (”valve oil”) og sett instrumentet sammen. 
 

• Smør sleiden med slidekrem eller smøring (“trombone slide oil”). Ikke 
bruk for mye krem, da sleiden blir “seig å dra”. Bruk sprayflaska og 

dusj vann på innersleiden for å jevne ut slik at den glir lett. 
 


