
Rengjøring av messinginstrumenter 
 
 
Såpe: Sunlight såpe 

  IKKE bruk Zalo, den er for sterk!  
 
Fyll badekaret/baljen med passe varmt vann og litt såpe. Det lønner seg å fylle så mye 
vann at hele sjalstykket blir dekt av vann, ellers får du en stygg stripe som er vanskelig 
å få av.  
 
Ta ut ventilene og legg dem på et flatt, mykt, lofritt underlag. Ta så alle bøyler (4 stk.) 
ut. Skru av bunnlokkene i ventilhuset. 
 
Siden ventilene har fjær og filtputer, skal ikke ventilene vaskes. De skal bare renses 
med f.eks munnstykkebørste, og en myk klut. Her er en fin film om trompetvasking. (NB: 
den er på engelsk) http://www.youtube.com/watch?v=681ENFKO5ek 
 
Legg instrumentet, bøylene og bunnlokkene forsiktig ned i vannet. La det ligge litt (ca. 
20 minutter), så all møkka får løst seg opp. 
 
Bruk bøylebørsten til å rengjøre instrumentet innvendig. Dra børsten igjennom alle rør i 
hele instrumentet, også bøylene. Vask med klut utenpå. 
 
Vær nøye med å skylle alt (både innvendig og utvendig) etterpå med rent vann. Tørk med 
et rent, mykt håndkle. La det ligge en stund for å lufttørke i tillegg.  
Ventilene skal ha et nummer inngravert på veggen rundt fjæren. Den som har ”1” bor i 
ventilhuset nærmest munnstykket. De andre heter ”2” og ”3”. 
 
Smør inn bøylene med hvit vaselin (gjøres bare hver gang instrumentet er vasket), og 
ventilene med ventilolje (gjøres hver gang det trengs). 
 
Munnstykket må du koke før du vasker det med munnstykkebørsten. 
 
P.S Hvis du ikke har rensesett, kan du bruke en gammel tannbørste, Q-tips, e.l, bruk 
fantasien, men for å komme til inne i rør, er en Flexible Ccleaner (en wire med 
børstehode i endene) nødvendig. De koster ca 120kr i musikkforretning. Vi har 2 stk til 
utlån, men det kan være litt ventetid på dem. 

           
Obs! 
 
Hold alltid ventilene nede når du drar/skyver på de 3 minste bøylene. 
 
Hvis munnstykket skulle sette seg fast må du ikke bruke tenger, makt eller lignende. Da 
kan du ødelegge eller ripe opp instrumentet. Korpset har redskap til å dra av 
munnstykker som sitter fast. 

http://www.youtube.com/watch?v=681ENFKO5ek

