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Vedlikehold av saxofon

Saxofoner er flott instrumenter, men for at
de skal være behaglige å spille på, og for at
de skal holde en god stand må de
vedlikeholdes.

Sax har veldig mye finmekanikk, og er derfor veldig ømfintlig mot slag, fall
eller klemming. Når det ikke er i bruk skal det alltid ligge i kofferten eller
stå på et stativ som er tilpasset instrumentet.

Instrumentet må tørkes innvendig hver gang det har vært i bruk. Det er en
spesiell fille til dette. Fille med en snor, med et lodd i, eventuelt en saxofon
svaber.

Ta instrumentet forsiktig fra hverandre, pass på
at du ikke klemmer på klaffene, de kan fort bli
skjeve.

Dra filla igjennom
munnstykket, fra bunn
og opp igjennom spissen, for å hindre at spissen blir
ødelagt.
Gjør det samme med halsen,

                                         og resten av Saxofoner.

Har putene blitt våte av spytt eller vann, så legg et
sigarettpapir mellom puta og hullet, klem klaffen
forsiktig igjen i noen sekunder, ikke dra papiret ut
mens du holder klaffen nede, da kan du dra løs
puta.

Tørk også av saxofonen på utsiden med en myk klut, slik at du får vekk
fettflekker og svette etter fingrene.

Munnstykke og skjøtene på saxofonen må tørkes med fille.

Munnstykket må av og til, vaskes i lunket vann (ikke varmt) med en mild
såpe. Dette for å fjerne bakterier. Bruk gjerne en munnstykkebørste.
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Legg alltid rørene(flisene) i et rør-etui.

Bruk en myk klut til å fjerne støv
og skitt fra klaviaturet, en Q- tips
kan være grei der det er trangt,

men vær forsiktig men fjærene.

Tørk over instrumentet utvendig med en fuktig klut av og til.

Smør korken på halsen med kork fett.

Periodisk vedlikehold

Selve mekanikken må smøres med mekanikkolje av og til, med dette skal de
ikke gjøre selv.
Ved behov gjøres dette i samarbeid med instrumentansvarlig eller
musikklæreren.

Ved skader, bulker på instrumentkroppen, eller på lekkasje på klaviaturet,
må dette sees på av en fagmann. Klaviaturet er veldig ømfintlig.

Unngå inntak av sukkerholdig føde, det legger
seg som ett belegg inni i instrumentet, og det
skader putene.


