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QUEM SOMOS

NORMA ESTILETES, UMA HISTÓRIA FEITA COM PRECISÃO E SEGURANÇA EM 
CADA DETALHE

LINHA PROFISSIONAL

Com 46 anos de credibilidade no mercado brasileiro, foi a primeira empresa nacional especializada na 
fabricação e fornecimento de estiletes de segurança e lâminas de precisão. Hoje, está presente em 
todas as regiões brasileiras e é uma marca sempre lembrada.

Para trabalhos pesados do dia a dia, que requerem precisão no corte, a solução é escolher ferramen-
tas resistentes e, ao mesmo tempo, flexíveis e confortáveis, para executar adequadamente e com 
qualidade a atividade em questão. Perfeitos para o uso profissional em diferentes segmentos produti-
vos, conte com lâminas e estiletes de alta precisão, projetados com maior ergonomia e segurança.  

DICAS DE UTILIZAÇÃO

• Utilize o estilete certo para o seu tipo de atividade. Não é à toa que oferecemos muitos tipos de 
estiletes e lâminas.

• Exponha apenas o suficiente da lâmina em seu uso, evitando assim que ela se danifique ou que 
cause acidentes.

• Utilize acessórios de segurança – como luvas, óculos de proteção e outros equipamentos que 
tenham a ver com a atividade que executa. Segurança em primeiro lugar!

• Trabalhe em uma superfície plana e com a proteção adequada. As bases de corte são perfeitas para 
cortes de precisão, pois além de oferecerem estabilidade, protegem o fio do corte e proporcionam 
uma vida útil maior à lâmina de seu estilete. 

• Limpe a sua ferramenta e guarde com segurança após o uso.

• Ter diferentes tipos de estiletes e lâminas à disposição é essencial e permite ter mais resultados nas 
suas atividades, ainda mais se são profissionais.  



LINHA PROFISSIONAL

SKU 02.001

SKU 00.164

SKU 02.012

SKU 00.131

ESTILETE 9MM INOX KDS S11B

LÂMINA INDICADA: 9MM BLACK  

Estilete profissional estreito inox com trava 
automática e três lâminas black. Recomenda-
do para trabalhos precisos em materiais 
como adesivo (envelopamento) e película 
(window film). Indicado para comunicação 
visual.

ESTILETE 9MM INOX KDS S12

LÂMINA INDICADA: 9MM WHITE 

Estilete profissional estreito inox com trava 
automática e três lâminas de aço carbono. 
Recomendado para trabalhos precisos em 
materiais como adesivo (envelopamento) e 
película (window film). Indicado para 
comunicação visual.

ESTILETE 9MM KDS S14

LÂMINA INDICADA: 9MM WHITE 

Estilete profissional estreito com 
empunhadura ergonômica, corpo em 
termoplástico e três lâminas de aço carbono. 
Trava automática e guia da lâmina em aço 
inox. Recomendado para trabalhos pesados 
em materiais como borracha, carpete, couro 
e filme laminado. Indicado para indústria e 
comunicação visual.

ESTILETE 9MM KDS  30 GRAUS INOX S18

LÂMINA INDICADA: 9MM WHITE 30 GRAUS  

Estilete profissional estreito inox com trava 
automática e lâmina 30 graus de aço 
carbono. Recomendado para trabalhos 
precisos em materiais como adesivo 
(envelopamento) e película (window film). 
Indicado para comunicação visual.
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ESTILETE 9MM NORMA SH10

LÂMINA INDICADA: 9MM SK120 SKU 00.015

SKU 02.057

SKU 02.058

SKU 00.166

Estilete profissional estreito com 
empunhadura ergonômica e lâmina de aço 
carbono. Trava automática e guia da lâmina 
em aço carbono. Recomendado para 
trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro e filme laminado. 
Indicado para indústria e comunicação visual.
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ESTILETE 9MM KDS S21

LÂMINA INDICADA: 9MM WHITE 

Estilete profissional estreito com 
empunhadura ergonômica, corpo em 
termoplástico, lâmina de aço carbono e trava 
automática. Recomendado para trabalhos 
precisos em materiais como adesivo 
(envelopamento) e película (window film). 
Indicado para comunicação visual.

ESTILETE 9MM KDS S22

LÂMINA INDICADA: 9MM BLACK 

Estilete profissional estreito com 
empunhadura ergonômica, corpo 
emborrachado antiderrapante e lâmina 
black. Trava automática, guia da lâmina 
em aço inox e abertura para clipe retrátil. 
Recomendado para trabalhos pesados 
em materiais como borracha, carpete, 
couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicado para indústria e comunicação 

ESTILETE 9MM KDS P11

LÂMINA INDICADA: 9MM GANCHO

Estilete profissional estreito com 
empunhadura ergonômica e lâmina gancho 
de aço carbono ("riscador de acrílico"). 
Compartimento com três lâminas adicionais. 
Recomendado para trabalhos precisos em 
materiais como acrílico e plástico. Indicado 
para comunicação visual.
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SKU 00.016

SKU 02.002

SKU 02.003

SKU 02.040   

ESTILETE 9MM NORMA SH12

LÂMINA INDICADA: 9MM SK120

Estilete profissional estreito com 
empunhadura ergonômica e lâmina de aço 
carbono. Trava tipo roldana e guia da lâmina 
em aço carbono. Recomendado para 
trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro e filme laminado. 
Indicado para indústria e comunicação visual.
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ESTILETE 18MM KDS L11

LÂMINA INDICADA: 18MM WHITE 

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em termoplástico e 
lâmina de aço carbono. Trava automática, 
guia da lâmina em aço inox e abertura para 
clipe retrátil. Compartimento com duas 
lâminas adicionais. Recomendado para 
trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicado para indústria e 
comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L18

LÂMINA INDICADA: 18MM WHITE 

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em termoplástico e 
lâmina de aço carbono. Trava automática e 
guia da lâmina em aço inox. Compartimento 
com duas lâminas adicionais. Recomendado 
para trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicado para indústria e 
comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L19

LÂMINA INDICADA: 18MM WHITE 

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em termoplástico e 
lâmina de aço carbono. Trava tipo roldana e 
guia da lâmina em aço inox. Compartimento 
com duas lâminas adicionais. Recomendado 
para trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicado para indústria e 
comunicação visual.
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SKU 00.055

SKU 02.041

SKU 00.167

SKU 00.168

LINHA PROFISSIONAL

ESTILETE 18MM KDS L21

LÂMINA INDICADA: 18MM WHITE   

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em termoplástico e lâmina 
de aço carbono. Trava automática, guia da 
lâmina em aço inox e parafuso para bloqueio 
da lâmina. Compartimento de alimentação 
automática com duas lâminas adicionais. 
Recomendado para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicado para indústria e comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L22

LÂMINA INDICADA: 18MM BLACK

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo emborrachado e lâmina 
black. Trava automática e guia da lâmina em 
aço inox. Compartimento com duas lâminas 
adicionais. Recomendado para trabalhos 
pesados em materiais como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicado para indústria e comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L24

LÂMINA INDICADA: 18MM BLACK   

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, lingueta em aço inox e lâmina 
black. Trava automática e guia da lâmina em 
aço inox. Recomendado para trabalhos 
pesados em materiais como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicado para indústria e comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L23

LÂMINA INDICADA: 18MM BLACK

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo emborrachado e lâmina 
black. Trava tipo roldana e guia da lâmina em 
aço inox. Compartimento com duas lâminas 
adicionais. Recomendado para trabalhos 
pesados em materiais como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicado para indústria e comunicação visual.

LÂMINA INDICADA: 
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SKU 02.059

SKU 00.169

SKU 02.011

SKU 02.043
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ESTILETE 18MM KDS L33

LÂMINA INDICADA: 18MM BLACK   

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em alumínio fundido e 
lâmina black. Trava automática e guia da 
lâmina em aço inox. Recomendado para 
trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicado para indústria e 
comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L34

LÂMINA INDICADA: 18MM WHITE  

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em termoplástico 
posteriormente emborrachado e 
antiderrapante. Lâmina de aço carbono, 
trava automática, guia da lâmina em aço inox 
e abertura para clipe retrátil. Recomendado 
para trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicado para indústria e 
comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L25

LÂMINA INDICADA: 18MM BLACK

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, lingueta em aço inox e lâmina 
black. Trava tipo roldana e guia da lâmina em 
aço inox. Recomendado para trabalhos 
pesados em materiais como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicado para indústria e comunicação visual.

ESTILETE 18MM KDS L32

LÂMINA INDICADA: 18MM BLACK   

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em alumínio fundido e 
lâmina black. Trava tipo roldana e guia da 
lâmina em aço inox. Recomendado para 
trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicado para indústria e 
comunicação visual.
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SKU 02.044

SKU 00.111

SKU 00.600

SKU 02.005  

ESTILETE 18MM NORMA L550

LÂMINA INDICADA: 18MM SK120

Estilete profissional largo com estrutura 
reforçada e lâmina de aço carbono. Trava tipo 
roldana e guia da lâmina em aço carbono. 
Recomendado para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, 
filme laminado e piso vinílico. Indicado para 
indústria.

ESTILETE 18MM NORMA L750

LÂMINA INDICADA: 18MM SK120

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica e lâmina de aço carbono. Trava 
tipo roldana e guia da lâmina em aço 
carbono. Recomendado para trabalhos 
pesados em materiais como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicado para indústria e comunicação visual.

LINHA PROFISSIONAL

ESTILETE 18MM KDS L35

LÂMINA INDICADA: 18MM WHITE   

Estilete profissional largo com empunhadura 
ergonômica, corpo em termoplástico 
posteriormente emborrachado e 
antiderrapante. Lâmina de aço carbono, 
trava tipo roldana, guia da lâmina em aço 
inox e abertura para clipe retrátil. 
Recomendado para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, 
filme laminado e piso vinílico. Indicado para 
indústria e comunicação visual.

ESTILETE  25MM KDS H12

LÂMINA INDICADA: 25MM BLACK

Estilete profissional extralargo com 
empunhadura ergonômica, corpo em 
termoplástico e lâmina black. Trava tipo 
roldana e guia da lâmina em aço inox. 
Recomendado para trabalhos extrapesados 
em materiais como borracha, carpete, couro, 
filme laminado e piso vinílico. Indicado para 
indústria.
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SKU 02.006

SKU 00.024  

SKU 00.078 

SKU 02.013  

LINHA PROFISSIONAL

ESTILETE  25MM KDS H13

LÂMINA INDICADA: 25MM BLACK 

LÂMINA INDICADA: 25MM BLACK 

Estilete profissional extralargo com 
empunhadura ergonômica, corpo em 
elastômero e lâmina black. Trava tipo roldana 
e guia da lâmina em aço inox. Recomendado 
para trabalhos extrapesados em materiais 
como borracha, carpete, couro, filme laminado 
e piso vinílico. Indicado para indústria.

Estilete profissional extralargo com empunha-
dura ergonômica, corpo em termoplástico e 
lâmina black. Trava tipo roldana e guia da 
lâmina em aço inox. Recomendado para traba-
lhos extrapesados em materiais como borra-
cha, carpete, couro, filme laminado e piso 
vinílico. Indicado para indústria.

LÂMINA INDICADA: RT28 

Estilete profissional circular com empunhadu-
ra ergonômica, corpo emborrachado e lâmina 
de aço carbono com diâmetro de 28mm e 
protetor deslizante. Recomendado para 
trabalhos precisos em materiais como tecido, 
papel e plástico. Indicado para indústria e 
artesanato.

LÂMINA INDICADA: RT45  

Estilete profissional circular com empunhadu-
ra ergonômica, corpo emborrachado e lâmina 
de aço carbono com diâmetro de 45mm e 
protetor deslizante. Recomendado para 
trabalhos precisos em materiais como tecido, 
papel e plástico. Indicado para indústria e 
artesanato.

ESTILETE  25MM KDS H16

ESTILETE CIRCULAR KDS RT45

ESTILETE CIRCULAR KDS RT28
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SKU 00.503

SKU 02.076

SKU 00.155

SKU 02.014

LINHA PROFISSIONAL

LÂMINA INDICADA: RT60 

Estilete profissional circular com empunhadu-
ra ergonômica, corpo emborrachado e lâmina 
de aço carbono com diâmetro de 60mm e 
protetor deslizante. Recomendado para 
trabalhos precisos em materiais como tecido, 
papel e plástico. Indicado para indústria e 
artesanato.

CORTADOR DE EMBALAGEM NORMA

FITA DE MEDIR DIÂMETRO KDS F10-02DM

LÂMINA INDICADA: REFILE 38X22X0,30MM  

Estilete profissional fabricado em 
termoplástico com lâmina retangular de aço 
carbono. Recomendado para trabalhos 
pesados em materiais como papelão e 
plástico. Indicado para indústria e logística.

LÂMINA 9MM KDS WHITE

Lâmina Profissional KDS White 9mm é 
segmentada em treze partes. É fabricada no 
Japão, em aço carbono JIS G 4401:2009-
-SK120 (SK2). Possui afiação em dois ângu-
los. Foi idealizada para oferecer mais agilida-
de e dinamismo na sua rotina de trabalho. É 
recomendada para trabalhos pesados, em 
materiais como borracha, carpete, couro, 
filme laminado e piso vinílico. É indicada para 
a indústria e trabalhos de comunicação 
visual.

Fita de medir diâmetro com 2 metros de com-
primento e 10mm de largura. Escala reversa 
multiplicada por π. Recomendada para medir 
diâmetro externo em milímetros. Indicada 
para indústria. Fabricada na Malásia pela 
Muratec-KDS.

ESTILETE CIRCULAR  KDS RT60
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SKU 00.032

SKU 02.086

SKU 00.157
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LÂMINA 9MM KDS 30 GRAUS KDS WHITE

A Lâmina Profissional KDS White 30 Graus 
9mm é segmentada em sete partes. É fabri-
cada no Japão, em aço carbono JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2), sendo recomenda-
da para trabalhos precisos de todos os tipos, 
principalmente em materiais como adesivo 
(envelopamento) e película (window film). É 
indicada para trabalhos de comunicação
visual.

LÂMINA 9MM KDS BLACK

A Lâmina Profissional KDS Black 9mm é 
segmentada em treze partes. É fabricada no 
Japão, em aço carbono JIS G 4401:2009-
-SK120 (SK2) extra temperado. Esta lâmina 
estreita possui afiação em dois ângulos e foi 
desenvolvida para rotinas em que o corte de 
precisão seja recorrente e exija agilidade. É 
recomendada para trabalhos extra pesados, 
em materiais resistentes como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
É indicada para a indústria.

LÂMINA 9MM SEM SEGMENTO KDS BLACK

Esta lâmina profissional 9mm não possui 
segmento e é fabricada em aço carbono JIS 
G 4401:2009-SK120 (SK2) extra temperado. 
Possui afiação em dois ângulos. Foi desenvol-
vida para oferecer mais qualidade e resistên-
cia durante o corte, sem que seja preciso 
impor força. Trata-se de uma lâmina estreita, 
recomendada para trabalhos extra pesados, 
em materiais espessos como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
É indicada para a indústria.

1:1
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SKU 02.007

SKU 00.162

SKU 02.063

Lâmina profissional estreita, segmentada, 
com ângulo de corte de 30 graus e fabricada 
na Alemanha em aço carbono ISO 
4957:2018-C95. Afiação em ângulo único. 
Recomendada para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, 
filme laminado e piso vinílico. Indicada para 
indústria e comunicação visual.

LÂMINA 9MM RETA KDS 

Lâmina Reta Profissional KDS 9mm é fabrica-
da no Japão, em aço carbono JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2). É uma lâmina 
estreita, é indicada para acabamento em 
materiais como acrílico, PS, PVC e demais 
plásticos. É indicada para a utilização no 
Riscador de Acrílico P11. Oferece mais preci-
são às atividades profissionais, garantido 
qualidade e agilidade à rotina. É a ferramenta 
perfeita para atividades de comunicação 
visual.

LÂMINA 9MM GANCHO KDS

Lâmina Gancho Profissional KDS 9mm é 
fabricada no Japão, em aço carbono JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2). Esta lâmina estreita 
é indicada para o Estilete Profissional Estreito 
P11, solução muito popular entre os usuários 
Norma, que funciona como um riscador. É 
recomendada para acrílico, PS, PVC, lamina-
dos e plásticos em geral. É perfeita para 
trabalhos de comunicação visual.

LÂMINA 9MM 30 GRAUS MOZART C95

1:1
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SKU 02.019

SKU 00.116

SKU 00.157

Lâmina profissional estreita, segmentada e 
fabricada na China em aço carbono JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2). Afiação em dois 
ângulos. Recomendada para trabalhos pesa-
dos em materiais como borracha, carpete, 
couro, filme laminado e piso vinílico. Indicada 
para indústria e comunicação visual.

Lâmina profissional estreita segmentada em 
aço inox. Afiação em dois ângulos. Recomen-
dada para trabalhos precisos em materiais 
como adesivo (envelopamento) e película 
(window film). Indicada para comunicação 
visual.

LINHA PROFISSIONAL

LÂMINA 18MM KDS 15 SEGMENTOS KDS WHITE

Lâmina profissional larga com 15 segmentos 
em aço carbono JIS G 4401:2009-SK120 
(SK2). Afiação em dois ângulos. Recomendada 
para trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicada para indústria e comuni-
cação visual.

LÂMINA 9MM NORMA SK120

LÂMINA 9MM INOX DURHAM

1:1
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SKU 00.033

SKU 00.160

LINHA PROFISSIONAL

LÂMINA 18MM KDS BLACK

Lâmina profissional larga segmentada em aço 
carbono extra temperado JIS G 4401:2009-
-SK120 (SK2). Afiação em dois ângulos. Reco-
mendada para trabalhos extrapesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, 
filme laminado e piso vinílico. Indicada para 
indústria.

LÂMINA 18MM KDS INOX

Lâmina profissional larga segmentada em aço 
inox. Afiação em dois ângulos. Recomendada 
para trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado e 
piso vinílico. Indicada para indústria e comu-
nicação visual.

SKU 02.015

LÂMINA 18MM KDS SERROTE

Lâmina serrote profissional larga sem 
segmento em aço carbono JIS G 4401:2009-
-SK120 (SK2). Recomendada para trabalhos 
pesados em materiais como madeira e plásti-
co. Indicada para indústria e artesanato.

1:1
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SKU 00.217

SKU 02.071

Lâmina profissional larga, segmentada, extra 
dura (HRC 65-1), com revestimento de titânio 
(TiN) e fabricada na Alemanha em aço carbo-
no ISO 4957:2018-C125. Afiação em dois 
ângulos. Recomendada para trabalhos pesa-
dos de alto desgaste em materiais como 
borracha, carpete, couro, filme laminado, 
papel de parede e piso vinílico. Indicada para 
indústria e comunicação visual.

LINHA PROFISSIONAL

LÂMINA 18MM KDS GANCHO

Lâmina gancho profissional larga segmentada 
em aço carbono JIS G 4401:2009-SK120 
(SK2). Recomendada para trabalhos pesados 
em materiais como borracha, carpete e couro. 
Indicada para indústria.

LÂMINA 18MM MOZART C125 EXTRA TITÂNIO

SKU 02.016

LÂMINA 18MM KDS SERROTE DE PONTA

Lâmina serrote de ponta profissional larga 
sem segmento em aço carbono JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2). Recomendada para 
trabalhos pesados em materiais como madei-
ra e plástico. Indicada para indústria e artesa-
nato.
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SKU 00.158

SKU 00.117

SKU 00.047

Lâmina profissional larga, segmentada e 
fabricada na China em aço carbono JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2). Afiação em dois 
ângulos. Recomendada para trabalhos pesa-
dos em materiais como borracha, carpete, 
couro, filme laminado e piso vinílico. Indicada 
para indústria e comunicação visual.

Lâmina profissional larga sem segmento em 
aço carbono com alto teor de cromo. Afiação 
em dois ângulos. Recomendada para traba-
lhos pesados em materiais como borracha, 
carpete, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicada para indústria e comunicação visual.

LINHA PROFISSIONAL

Lâmina profissional extralarga segmentada 
em aço carbono JIS G 4401:2009-SK120 
(SK2). Afiação em dois ângulos. Recomenda-
da para trabalhos pesados em materiais 
como borracha, carpete, couro, filme lamina-
do e piso vinílico. Indicada para indústria.

LÂMINA 18MM NORMA SK120

LÂMINA 18MM NORMA PLUS L SEM SEGMENTO

LÂMINA 25MM KDS WHITE
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SKU 00.025

SKU 02.017

SKU 02.082

Lâmina profissional extralarga sem segmento 
em aço carbono extra temperado JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2). Afiação em dois 
ângulos. Recomendada para trabalhos extra-
pesados em materiais como borracha, carpe-
te, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicada para indústria.

LINHA PROFISSIONAL

LÂMINA 25MM SEM SEGMENTO KDS BLACK

LÂMINA 25MM KDS BLACK

Lâmina profissional extralarga segmentada 
em aço carbono extra temperado JIS G 
4401:2009-SK120 (SK2). Afiação em dois 
ângulos. Recomendada para trabalhos extra-
pesados em materiais como borracha, carpe-
te, couro, filme laminado e piso vinílico. 
Indicada para indústria.

LÂMINA CIRCULAR RT28

Lâmina circular profissional em aço carbono 
com diâmetro de 28mm. Recomendada para 
trabalhos precisos em materiais como tecido, 
papel e plástico. Indicada para indústria e 
artesanato.
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SKU 02.018

SKU 02.008

LINHA PROFISSIONAL

LÂMINA CIRCULAR RT45

Lâmina circular profissional em aço carbono 
com diâmetro de 45mm. Recomendada para 
trabalhos precisos em materiais como tecido, 
papel e plástico. Indicada para indústria e 
artesanato.

LÂMINA CIRCULAR RT60

Lâmina circular profissional em aço carbono 
com diâmetro de 60mm. Recomendada para 
trabalhos precisos em materiais como tecido, 
papel e plástico. Indicada para indústria e 
artesanato.
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