Et produktark fra
Klarinett - Vedlikehold av instrumentet
Produsert: 09.10.2003

Generell utstyrsoversikt:
Klarinettsvaber (Et mykt pusseskinn eller klut festet til en snor med et lite lodd i enden). Loddet må
enten ha glatt overflate eller være dekket med stoff.) Mekanikkolje. Liten børste til rengjøring av
klaviaturet. Korkfett til skjøtene. Myk klut til å tørke av klarinetten utvendig. Lite skrujern.
Munnstykkebørste. Klarinettolje (hvis du har treklarinett.)
For at instrumentet skal fungere godt og vare lengre, er det nødvendig med jevnlig stell og
vedlikehold. Husk at man kan også få kjøpt vedlikeholdssett til klarinetten.
For at putene skal vare lengre må du tørke fuktighet ut av klarinetten hver gang du har brukt den.
Bruk klarinettsvaber og tørk hver del godt innvendig. Vær spesielt nøye med munnstykket. Fjern
rørklemma og tørk godt av røret (flisa) før du legger det i en rørbeskytter.
Av og til må du gjøre rent munnstykket med lunket vann og en munnstykkebørste.
Tørk av klarinetten (kropp og klaviatur) utvendig med en myk klut hver gang du har brukt den, slik
at du får bort fettflekker fra fingrene
Bruk en liten børste til å ta bort støv og skitt som ligger rundt mekanikken.
Olje mekanikken to til tre ganger i året. Et lite drypp med klaviaturolje på gjengene til akslinger og
pivotskruer er nok. Pass på så du ikke får olje på putene.
Kontroller av og til at pivotskruer og akslinger ikke sitter løst. Bruk et lite skrujern og skru dem på
plass igjen.

Innvendig oljing (bor). Treklarinetten er laget av grenadilla-tre. Selv om det er en hard tresort, kan
den sprekke. Treklarinetten må oljes innvendig tre til fire ganger i året. Bruk en myk kost, en klut
eller svaber. Bruk ikke mye olje, men pass på at hele boret blir dekket, spesielt øverst i øvre del.
Pass på at det ikke kommer olje i tonehullene, på putene eller korkene. Legg plast mellom pute og
tonehull slik at du forhindrer at du får olje på putene.
Når du ikke spiller skal du la klarinetten ligge i etuiet. Da hindrer du støv i å samle seg på
mekanikken, samtidig som du beskytter fløyta mot fall og støt.

Tilslutt: Hvis du vil ha flere av disse brosjyrene for å dele det ut til noen du kjenner, så sender vi
gratis det antall som er ønskelig.
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