== کفسابی ==
کفسابی یکی از راه های نوین برای تمیز کردن  ،پاک کردن  ،صاف کردن ،
صیقل دادن  ،از بین بردن لبه سنگ  ،لکه گیری  ،پر کردن درز و موارد مشابه
می باشد.تمامی انواع سنگ قابلت کفسابی را دارند و می توان آنها را کفسابی
کرد.از مهم ترین سنگ های موجود برای کفسابی می توان به گرانیت  ،خوی ،
گوهره  ،ترائنتن و موزایک اشاره کرد.

09123776190
09363850208
در تصویر زیر نمونه ای از کفسابی را می توانید مشاهده نمایید.توجه کنید که
انجام این امر و رسیدن به این مرحله چندین نوع ساب با سابزار گوناگون انجام
شده است.
== فایده های کفسابی ==
همانطوری که قبال هم اشاره کردم کفسابی باعث می شود که سنگ صاف و تمییز
و مانند روز اولیه خود در کارخانه شفاف شود اما مهم ترین مزیت کفسابی به
هزینه پایین و مقرون به صرفه بودن آن می باشد.به طوری که اگر شما مثال
بخواهید سنگ فرش منزل خود را به منظور تمیز کردن تخریب کنید چقدر هزینه

می برد؟ با کمی تامل به نتیجه می توان رسید که هزینه کفسابی در قبال تخریب
سنگ فرش برای تمیز کردن آن بسیار کم و ناچیز می باشد.
=== اجرای کفسابی ===
برای اجرای کفسابی باید بسیار دقت شود.این نکته بسیار مهمی در انجام کفسابی
می باشد به طوری که در انتخاب افراد باید بسیار دقت شود و کارکنان تجربه
کافی و باالی در زمینه کفسابی را داشته باشند.همچنین در اجرای کفسابی باید از
بهترین ابزار کفسابی استفاده شود.بسیاری از این ابزار ایتالیایی می باشند که
بدون آنها تمیز کردن و شفاف کردن سنگ کاری غیر ممکن می باشد.بعد از
اجرای کفسابی باید سنگ تمیز و صاف و شفاف باشد در غیر این صورت
کفسابی به صورت صحیح انجام نشده است.
=== دستگاه کفسابی ===
دو نوع دستگاه برای انجام کفسابی موجود می باشد.دستگاه کفسابی سه فاز و
دستگاه کفسابی تک فاز.رایج ترین دستگاه برای اجرای کفسابی دستگاه سه فاز
می باشد .این دستگاه با برق سه فاز کار می ند و در مقابل دستگاه کفسابی تک
فاز از قدرت بیشتری برخوردار است و همین امر باعث بهتر شدن کار نیز می
شود.در گذشته نه چندان دور این دستگاه ها از کشورهایی نظیر رومانی و ایتالیا
وارد ایران می شدند ولی امروز این دستگاه ها در داخل کشور خودمان تولید می
شود و کیفیت آن در قبال دستگاه های خارجی بهتر و به روز تر می باشد.
=== ابزار کفسابی ===

از مهمترین ابزار کغسابی به غیر از دستگاه های آن می توان به لقمه ها و الماس
ها برای ساب زنی سنگ می باشد.این لقمه ها انواع گوناگونی دارند و هرکدام
برای سنگ خاصی کاربرد دارد.مثال برای سنگسابی گرانیت حتما باید از الماس
استفاده کرد.به علت سختی باالی سنگ گرانیت استفاده از لقمه های دیگر تاثیری
بر سنگ نخواهد داشت و حتما باید از الماس استفاده کرد.یکی دیگر از ابزار مهم
کفسابی پت می باشد.این پت ها برای کفسابی بسیار مهم است و کاربرد های
بسیار زیادی در کفسابی دارند.مثال شماره های باالی این پت ها برای شفافیت
سنگ استفاده می شود و شماره های پایین برای از بین بردن خط و خش در
سنگ فرش کاربرد دارد.نوع دیگری از ابزار سنگ ها و لقمه های البرز می
باشد.این ابزار به صورت های سیمانی می باشد و باعث صاف و یکدست شدن
سنگ می شود اما باعث شفافیت سنگ نمی شود البته باعث ازبین رفتن سیاهی
سنگ نیز می شود.
==== انواع کفسابی ====
کفسابی نیز انواعی دارد.مثال بسیاری از افراد دوست دارند فقط سیاهی های روی
سنگ از بین برود.این نوع سنگسابی به کفسابی شستوشو مشهور استبسیار از
افراد دوست دارند که عالوه بر از بین رفتن سیاهی سنگ شفاف و صاف نیز
بشود که البته این نوع باالترین و بهترین نوع سنگسابی می باشد که هزینه
باالتری هم نسبت به سنگسابی شستوشویی دارد.

