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Utstyr for rensing og stell av Klarinett.
Kork-fett
Smør korkene en gang pr uke. Da bevares materialene bedre, motstanden minskes og delene lar seg
lettere sette sammen.
Tommel-beskytter
Denne skal tres inn på knasten hvor høyre tommelfinger bærer vekten av klarinetten. Hensikten er å
redusere og mildne trykket mot denne fingeren. Når denne "puta" Begynne å bli flatklemt kan du
ganske enkelt dreie den rundt knasten så virker den igjen.
Svaber (innvendig tørkeklut)
Selv om plast-klarinetten (i motsetning til treklarinetten) ikke påvirkes og skades av fukt, er det
ønskelig og nyttig å tørke av klarinetten innvendig (hver del for seg) slik at putene på klaffen ikke
tar skade. Foreta slike avtørringer etter hver gangs bruk av instrumentet. Ta delene fra hverandre,
slipp loddet med snora gjennom de delen du skal tørke av og dra svaberen gjennom et par ganger
for å fjerne fukt og støv (avsetninger)
Munnstykke-børst
Etter hver spilling og rørblad (forsiktig) med svaberen. Ca. en gang pr. uke skal du vaske
munnstykket med børsten og mildt såpevann (ikke for varmt). Skyll deretter reint og tørk av med
svaberen. For varmt vann kan skade munnstykket.
Klaff-olje
En liten dråpe på hvert bevegelige ledd 1 gang pr.måned minsker slitasjen på klaffene. Bruk så lite
olje som mulig. Tørk vekk oljen som renner utover instrumentet.
Polér-klut
Tørk over alle metalldeler på instrumentet slik at fett og andre urenheter ikke får sette seg fast.
Unngå skitne, klebrige stoffer. La ikke polérkluten komme borti putene. Forøvrig, følg
bruksanvisningen for polérkluten (særskilt ark).
Andre tips om behandling av klarinett:
Bruk en myk pensel (liten) og fjern støv og rusk mellom klaffene, klaffholderene og fjærene. Rens
grephullene med en furstikk eller en piperenser. Tørk av putene med trekkpapir eller annet
tørkepapir dersom de er fuktige(legg under puta og trykk ned klaffen).
Bruk ikke tyggegummi, drikk ikke søte drikker mens eller før du spiller!
Skyll munnen fri for sukker eller matsmuler. Sukker, tyggegummi eller matsmuler kan sette seg
innvendig i klarinetten og gå ut over tonekvaliteten.
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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