
 

 
Vedlikehold av messinginstrumenter 

 

1 

Musikkinstrumenter er verdifulle og må behandles pent. Reparasjoner er kostbare og skader 
kan i verste fall føre til at instrumentet må kasseres. Jevnlig vedlikehold gjør at du får større 
glede av instrumentet ditt. 
Hver uke 
Smøre ventiler/sleide 

• Ta ut ventilene–tørk dem med en bomullsfille–drypp 2 dråper ventilolje på hver (ikke i 
hullene) og sett dem på plass. 

• Vaskmunnstykket 

• Skyll munnstykket i lunkent vann – dra eventuelt en munnstykkebørste gjennom 2-3 
ganger – tørk av. (børste koster ca 30 kr – billig og hygienisk)  

Hver måned 
Smøre bøyler 

• Dra ut bøylene – tørk dem godt med en bomullsfille – smør med litt bøylefett  

Sjekke korker  
• Sjekk at korkene på spyttventilene ikke lekker eller er ødelagt – defekte korker byttes av 

instrumentansvarlig på forespørsel. 

Minimum årlig 
Vaske instrumentet 
(Gjøres på øvingsweekend for aktive medlemmer, gjøres av medlemmet/foresatte før 
innlevering av instrument) 

Dette trenger du:  

• Stor plastbalje eller badekar 

• Bomullsfille og børstesett (kan lånes av korpset) 

• Ventilolje og bøylefett, eventuelt sleidekrem for trombone 

• Ta ut bøyler og ventiler, og skru ut bunnlokkene på ventilhusene 
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• Legg instrumentet, bøyler og bunnlokk – IKKE VENTILER – i plastbalje/badekar. Vannet 
skal være håndvarmt (ca 37 oC) tilsatt ren grønnsåpe. Munnstykket kan kokes noen 
minutter i en vanlig kjele for desinfeksjon.  

• La det ligge i 30minutter  

• Sett ventilene i et glass håndvarmt vann. Ikke la filten bli våt!  

• Dra børstene gjennom instrumentet og bøylene – husk ventilhusene! Vask bunnlokkene 
og munnstykket og tørk godt av alt. 

• Smørbøylene med bøylefett, sett dem i og skrui bunnlokkene.  

• Tørk ventilene, drypp 2 dråper ventilolje på hver – IKKE I HULLENE – og sett dem i. 

• Prøv alltid instrumentet! 

Viktig! Bruk ALDRI noe form for verktøy på instrumentene. Det kan skje at munnstykke eller 
bøyler setter seg fast, meld fra på øvelsen, vi har spesialverktøy for å løsne dette.  

Vi oppfordrer våre medlemmer til å anskaffe instrumentstativ (sammenleggbart og lett å ta med 
seg). Musikk Impuls i Spjelkavik har flere aktuelle typer. 

 


