Vedlikehold av Trombone

Før spilling sjekkes sliden om denne er tilstrekkelig smurt.
Spray sliden med vann fra en liten sprayflaske, dersom
den glir tregt.
Etter spilling tømmes instrumentet for spytt og
fuktighet.
Tørk av instrumentet utvendig med en pusseklut som
er myk, slik at den ikke riper opp instrumentet.

Skyll munnstykket i varmt vann etter spilling.
Unngå sukkerholdig føde, da dette vil sette seg som et belegg inne i
instrumentet.
Instrumentet skal oppbevares i instrumentkassa når det ikke er i bruk.

Periodisk vedlikehold
Ca. 2-3 ganger i året må trombonen vaskes.
Ta ut stemmebøylen
Legg instrumentet (gjelder bare tromboner uten kvartventil) og delene i
lunket vann tilsatt mild såpe, ikke Zalo, da den er for sterk. La
instrumentet ligge i såpevann i ca 20 min.
Vask trombonen innvendig med en fleksibel vaierbørste,
gjelder også bøylene og innersliden.
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Vask den utvendig med en klut. Skyll alle delene godt i lunket vann.
Tørk alle delene og la de ligge og lufttørke i tillegg.
Når alle delene er tørre, smøres de opp igjen med
sleidefett og vann. Bøylene smøres med bøylefett.
Sett den sammen og prøvespill. Slik at du vet
at den virker som den skal, sliden skal gli lett
og jevnt.

Munnstykket kan kokes i varmt vann og skal børstes innvendig
med en spesiell børste, som er tilpasset til dette, slik at du
kommer til inni munnstykket, der kan det samle seg en del
bakterier og matrester. Dette bør gjøres nok så ofte.

Har trombonen kvartventil skal denne vedlikeholdes
slik:
Ta instrumentet fra hverandre, bøyle, sleide og munnstykke, og vask det
grundig, men ikke legg det i vann, da kvartventilen ikke skal ligge i vann.
Skyll og tørke delene godt før du setter de sammen. Sleide og bøyler smøres
før sammensetting.
Kvartventilen:
Smør bevegelige ventilarmer/ledd med noen dråper Ventilolje.
Skru av bunnskålen på ventilen og legg noen dråper olje på sentertappen.
Skru så bunnskålen på plass.
Dette kan det være greit å snakke med musikklæreren om.
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