Onderhoudsvoorschrift koper blaasinstrumenten.
• Enige nuttige wenken om uw instrument op de juiste wijze te
behandelen en te onderhouden.
Ventielinstrumenten:
• Voor dat u het instrument gaat bespelen
dient u de ventielen te oliën met
ventielolie.
De ventielen dienen na het gebruik met een
niet pluisbare doek te worden gereinigd.
Voor degene die dagelijks musiceren, is éénmaal per week voldoende.
• De pompen, boven en onderdeksel van de ventielen dienen regelmatig
schoongepoetst te worden en daarna weer met tuning- slide cream zuinig
te worden ingevet.
• Het instrument moet eenmaal in de drie
maanden inwendig gereinigd worden d.m.v.
warm water met een vloeibaar
reinigingsmiddel en een flexibele wisser.
Hiervoor dienen eerst de pompen en ventielen
uit het instrument te worden verwijderd. Men
moet de pompen ook inwendig reinigen. Na
de schoonmaakbeurt is het belangrijk het
instrument goed met warm water na te
spoelen, dit om er zeker van te zijn dat er geen
zeepresten achterblijven.

• Ter bescherming van de verzilvering, vernikkeling of de laklaag, moet
het instrument na gebruik met een zachte doek worden afgepoetst.
Vooral die plaatsen waar het instrument met de handen of speeksel in
aanraking komt. Transpiratie en speeksel tasten het materiaal erg aan.
Voor personen met sterk transpirerende handen is het aan te raden het
instrument met een doek vast te houden.
• Voor eventueel “vastzittende” ventielen (of cilinders) boven- of
onderdeksels, pompen of mondstuk, mag beslist nooit gereedschap
worden gebruikt. Vaak maakt u iets kapot wat niet gebeurd zou zijn
indien u dat door een vakman had laten doen. Uw mondstuk is een
persoonlijk bezit. Leen het nooit uit. Om krassen en inkepingen te
voorkomen kunt u het mondstuk het beste opbergen in een foedraaltje of
in de speciale mondstukruimte in uw koffer. Om hygiënische en
technische redenen dient het regelmatig schoongemaakt te worden. De
buitenkant met een poetsdoek of met water en zeep, de binnenkant met
een speciale wisser.
• Maak zo min mogelijk gebruik van poetsmiddelen voor het reinigen
van het uitwendige van het instrument. In geen geval voor de ventielen!
Deze dienen regelmatig met een vezelvrije doek te worden
schoongemaakt.
Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument!

Veel succes,
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