
VALTHORN 
 

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. 

 
Vask av instrumentet: 

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

• Legg kun delene i lunket vann. Instrumentet kan skylles innvendig for 
hånd, og du må unngå å få vann på de mekaniske deler til ventilene. 
Du kan bruke en hånddusj til å vaske instrumentet. Bruk 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 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. 

 

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

 

• Smør de bevegelige ventilarmene/ leddene med den spesielle 
klaffeoljen (”key and rotor oil”). Bruk bare noen få dråper. Skru av 

ventilenes bunnskål, og legg to dråper med den tynne oljen på 
sentertappen. Skru så på bunnskåla igjen. 

 

• Ventilene oljes med vanlig ventilolje (”valve oil”) gjennom rørene før 
du setter bøylene på plass. Smør bøylene med bøylefett (”tuning slide 

grease”) og sett instrumentet sammen. 
 

Spør spillelærer om en visning mht hvordan ”kluter”, børster olje og fett skal brukes. 


