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MANUAL DO 

USUÁRIO
PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com a 

qualidade Fortify®. 

  Siga corretamente as orientações de uso 

deste manual para melhor desempenho e 

conservação de seu equipamento de treino.
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INSTRUÇÕES DO USO

Utilize este produto apenas com a supervisão de um 

profissional qualificado e devidamente registrado na 

autarquia competente. O seu uso diante de condições físicas 

frágeis ou deficientes pode causar lesões graves ou até 

mesmo a morte. 

A FORTIFY® se isenta de qualquer responsabilidade diante 

dessas condições.

Este equipamento é para uso em exercícios físicos como 

Levantamento de Peso, Snatch, Clean & Jerk, Agachamentos, 

entre outros. O seu uso indevido pode anular as condições 

de garantia.

Para maior conservação e durabilidade do seu produto, 

mantenha-o em suportes adequados e longe da umidade.

Não se deve deixá-lo exposto ao ar livre, sob o sol e 

condições de areia ou resíduos de sujeira no solo. Guarde-o 

em local limpo, seco e sob abrigo. A sujeira pode prejudicar 

o rolamento da barra e a umidade pode deteriorar o cromo, 

oxidando-a.

Para conservar o material e prolongar sua vida útil 

recomendamos ler as informações de garantia, o conteúdo 

expresso indica práticas a serem evitadas e outras práticas 

de manutenção.

SEGURANÇA ARMAZENAMENTO
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INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Todos os produtos FORTIFY® são testados e passam por um controle de qualidade, visando 

proporcionar um material com durabilidade prolongada e alta tecnologia.

A garantia pode ser anulada para qualquer produto que tenha sido danificado devido a mau 

uso, alteração, manutenção inadequada ou a falta da manutenção necessária, armazenamento 

inadequado ou manipulação negligente ou inadequada pelo usuário. Quaisquer questões 

específicas, relativas a um produto FORTIFY® com o qual o cliente não está satisfeito, serão 

revistas caso a caso.

Todas as garantias se aplicam apenas ao comprador original do produto FORTIFY®, desde que o 

comprador original esteja em posse do produto, da nota fiscal e também dos seus documentos 

pessoais e/ou empresariais, a garantia não é aplicável e transferível a terceiros.

O material só será trocado mediante avaliação técnica e averiguação das condições de uso. 

MESES DE GARANTIA

DIAS PARA TROCA 
SEM CUSTO

COBERTURA: 
Defeitos de fabricação

6

7

6 | MANUAL DO USUÁRIO

Este produto possui 6 meses de garantia.

7 Dias para troca sem custo.

Frete depois da garantia é por conta do cliente
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O uso negligente ou inadequado inclui a queda abusiva com a barra em concreto ou superfícies semelhantes, sendo indentificável 

pela análise técnica. Todo uso deve estar protegido por um piso adequado de borracha de espessura mínima de 15 mm. O uso 

conjunto a outras anilhas de qualidade inferior pode trazer desestabilização dos impactos e vibrações causadas pelos impactos, 

isso pode trazer danos ao disco da anilha ou ao seu anel. Quando é utilizada apenas 1 anilha de cada lado da barra ou a anilha de 

borracha sozinha for utilizada com anilhas de ferro, não se pode soltá-las livremente de uma altura superior a 1 metro, ou seja, 

no uso conjunto com a barra olímpica em exercícios específicos, deve-se apoiar as mãos segurando ligeiramente para reduzir 

o impacto.  As anilhas de peso inferior devem sempre estar na posição externa e as de pesos maiores devem estar para o lado 

de dentro da barra, pois ao contrário a queda do equipamento fica com o apoio comprometido e isso causará danos às anilhas. 

As práticas mencionadas acima ou a não aplicação das recomendações, bem como usos inadequados que sejam similares aos 

supracitados anulam as condições de garantia.

Foi constatado que a maioria dos problemas com os produtos FORTIFY® que são trocados estão relacionados ao uso abusivo 

em vez de problemas de fabricação ou de materiais de fabricação. A utilização conjunta a materiais de baixa qualidade podem 

implicar em problemas técnicos por transferência, ou seja, materiais de baixa qualidade provocam problemas em materiais de 

boa qualidade quando utilizados conjuntamente.
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO DAS ANILHAS
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Como retirar as anilhas da barra?

Essa pergunta é importante, pois os casos de soltura do anel de metal, frouxidão ou folga 

do disco de metal são devido a uma prática de mau uso no momento de retirar as anilhas 

da barra. Em geral por uma praticidade os usuários retiram as anilhas de um lado da barra 

e em seguida levantam a barra (inclinando-a na vertical), formando uma alavanca, para 

retirar o restante das anilhas que ficaram do outro lado. Esta prática consiste em mau 

uso, porque danifica o anel de metal (fazendo-o se soltar com o tempo), o disco (desapertando-o), e também a barra 

(arranhando a manga).

A prática correta é levantar um pouco a barra para a retirada das anilhas de um lado, retirando uma a uma até que 

este lado fique sem nenhuma anilha. Em seguida, se a barra foi utilizada com várias anilhas, estas ficarão ligeiramente 

acima do chão, devido à manga ficar inclinada (pois o outro lado da barra já está sem anilhas). Então, retire uma a uma 

e para a última anilha, erga um pouco a barra pelo centro dela e paralela com o chão na horizontal  e desloque/arraste 

na manga a anilha até que esta caia no chão. Nunca force o anel levantando a barra na vertical para a retirada da última 

anilha, pois isto certamente comprometerá o anel, o disco e a própria barra. A prática incorreta da alavanca conforme 

mencionado acima, pode arranhar o metal através de uma abrasão prejudicial. O disco de metal da anilha tem o furo não 

arredondado, isto provoca uma abrasão cortante, essa abrasão arranha a manga da barra, bem como prejudica a anilha. 

Outra situação danosa que ocorre nesta prática é quando a barra está com carga leve de anilhas de pesos menores 

(como as de 5 e 10 kg ou o correspondente em libras), pois isso pode entortar a borracha e quebrar a anilha.

1
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LIMPEZA ANILHAS
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Borracha

Utilize um tecido levemente úmido para a borracha. Nunca utilize produtos de 

limpeza, é desnecessário e podem ser abrasivos, danificando a coloração da 

borracha.

1

2 Anel

Para o anel ou disco de metal utilize um tecido seco com um pouco de WD40 para 

criar uma película de proteção.
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INSTRUÇÕES DO USO

Utilize este produto apenas com a supervisão de um 

profissional qualificado e devidamente registrado na 

autarquia competente. O seu uso diante de condições físicas 

frágeis ou deficientes pode causar lesões graves ou até 

mesmo a morte. 

A FORTIFY® se isenta de qualquer responsabilidade diante 

dessas condições.

Este equipamento é para uso anexo à barras olímpicas em 

exercícios físicos como Levantamento de Peso, Snatch, Clean 

& Jerk, Agachamentos, entre outros. O seu uso indevido 

pode anular as condições de garantia.

Para maior conservação e durabilidade do seu produto, 

mantenha-o em suportes adequados.

Não se deve deixá-lo exposto ao ar livre, sob muitas horas 

de sol e condições de areia ou resíduos de sujeira no solo. 

Guarde-o em local limpo, seco e sob abrigo. O excesso de 

sol e calor pode com o tempo ressecar a borracha e alterar 

a sua coloração. A umidade do ar ou do local pode causar 

ferrugem no disco de metal.

Para conservar o material e prolongar sua vida útil 

recomendamos ler as informações de garantia, o conteúdo 

expresso indica práticas a serem evitadas e outras práticas 

de manutenção.

SEGURANÇA ARMAZENAMENTO
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INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Todos os produtos FORTIFY® são testados e passam por um controle de qualidade, visando 

proporcionar um material com durabilidade prolongada e alta tecnologia.

A garantia pode ser anulada para qualquer produto que tenha sido danificado devido a mau uso, 

alteração, manutenção inadequada ou a falta da manutenção necessária, armazenamento inadequado 

ou manipulação negligente ou inadequada pelo usuário. Quaisquer questões específicas, relativas a 

um produto FORTIFY® com o qual o cliente não está satisfeito, serão revistas caso a caso.

Todas as garantias se aplicam apenas ao comprador original do produto FORTIFY®, desde que o 

comprador original esteja em posse do produto, da nota fiscal e também dos seus documentos 

pessoais e/ou empresariais, a garantia não é aplicável e transferível a terceiros.

O material só será trocado mediante avaliação técnica e averiguação das condições de uso.

COBERTURA: 
Defeitos de fabricação
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MESES DE GARANTIA

DIAS PARA TROCA 
SEM CUSTO

6

7
Este produto possui 6 meses de garantia.

7 Dias para troca sem custo.

Frete depois da garantia é por conta do cliente
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O uso negligente ou inadequado inclui a queda abusiva com a barra em concreto ou superfícies semelhantes, sendo identificável 

pela análise técnica. Todo uso deve estar protegido por um piso adequado de borracha de espessura mínima de 15 mm. O uso 

conjunto a outras anilhas de qualidade inferior pode trazer desestabilização dos impactos e vibrações causadas pelos impactos, 

isso pode trazer danos ao disco da anilha ou ao seu anel. Quando é utilizada apenas 1 anilha de cada lado da barra ou a anilha de 

borracha sozinha for utilizada com anilhas de ferro, não se pode soltá-las livremente de uma altura superior a 1 metro, ou seja, 

no uso conjunto com a barra olímpica em exercícios específicos, deve-se apoiar as mãos segurando ligeiramente para reduzir 

o impacto.  As anilhas de peso inferior devem sempre estar na posição externa e as de pesos maiores devem estar para o lado 

de dentro da barra, pois ao contrário a queda do equipamento fica com o apoio comprometido e isso causará danos às anilhas. 

As práticas mencionadas acima ou a não aplicação das recomendações, bem como usos inadequados que sejam similares aos 

supracitados anulam as condições de garantia.

Foi constatado que a maioria dos problemas com os produtos FORTIFY® que são trocados estão relacionados ao uso abusivo 

em vez de problemas de fabricação ou de materiais de fabricação. A utilização conjunta a materiais de baixa qualidade podem 

implicar em problemas técnicos por transferência, ou seja, materiais de baixa qualidade provocam problemas em materiais de 

boa qualidade quando utilizados conjuntamente.

O contato com o suor ou umidade pode incorrer em ferrugem. Alguns exercícios específicos que levam a anilha no peito do 

usuário fazem com que a mesma entre em contato com o suor. Faça a limpeza com o WD40 para não prejudicar o disco de 

metal. Outros locais com umidade frequente ou maresia podem afetar o disco da anilha nesse quesito. 

A abrasão cortante que danifique o disco de metal, danificará o revestimento e com isso se iniciará um processo de corrosão do 

metal, por isso, coloque a anilha na barra ou no suporte de anilhas de forma precisa, sem que se gere o impacto contundente.
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO DAS ANILHAS
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Como retirar as anilhas da barra?

Essa pergunta é importante, pois os casos de soltura do anel de metal, frouxidão ou folga 

do disco de metal são devido a uma prática de mau uso no momento de retirar as anilhas 

da barra. Em geral por uma praticidade os usuários retiram as anilhas de um lado da barra 

e em seguida levantam a barra (inclinando-a na vertical), formando uma alavanca, para 

retirar o restante das anilhas que ficaram do outro lado. Esta prática consiste em mau 

uso, porque danifica o anel de metal (fazendo-o se soltar com o tempo), o disco (desapertando-o), e também a barra 

(arranhando a manga).

A prática correta é levantar um pouco a barra para a retirada das anilhas de um lado, retirando uma a uma até que 

este lado fique sem nenhuma anilha. Em seguida, se a barra foi utilizada com várias anilhas, estas ficarão ligeiramente 

acima do chão, devido à manga ficar inclinada (pois o outro lado da barra já está sem anilhas). Então, retire uma a uma 

e para a última anilha, erga um pouco a barra pelo centro dela e paralela com o chão na horizontal  e desloque/arraste 

na manga a anilha até que esta caia no chão. Nunca force o anel levantando a barra na vertical para a retirada da última 

anilha, pois isto certamente comprometerá o anel, o disco e a própria barra. A prática incorreta da alavanca conforme 

mencionado acima, pode arranhar o metal através de uma abrasão prejudicial. O disco de metal da anilha tem o furo não 

arredondado, isto provoca uma abrasão cortante, essa abrasão arranha a manga da barra, bem como prejudica a anilha. 

Outra situação danosa que ocorre nesta prática é quando a barra está com carga leve de anilhas de pesos menores 

(como as de 5 e 10 kg ou o correspondente em libras), pois isso pode entortar a borracha e quebrar a anilha.

1
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LIMPEZA ANILHAS
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Borracha

Utilize um tecido levemente úmido para a borracha. Nunca utilize produtos de 

limpeza, é desnecessário e podem ser abrasivos, danificando a coloração da 

borracha.

1

2 Anel

Para o anel ou disco de metal utilize um tecido seco com um pouco de WD40 para 

criar uma película de proteção.
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INSTRUÇÕES DO USO

Utilize este produto apenas com a supervisão de um 

profissional qualificado e devidamente registrado na 

autarquia competente. O seu uso diante de condições físicas 

frágeis ou deficientes pode causar lesões graves ou até 

mesmo a morte. 

A FORTIFY® se isenta de qualquer responsabilidade diante 

dessas condições.

Este equipamento é para uso anexo à barras olímpicas em 

exercícios físicos como Levantamento de Peso, Snatch, Clean 

& Jerk, Agachamentos, entre outros. O seu uso indevido 

Para maior conservação e durabilidade do seu produto, 

mantenha-o em suportes adequados.

Não se pode deixá-lo exposto ao ar livre, sob o sol e condições 

de areia ou resíduos de sujeira no solo. Guarde-o em local 

limpo, seco e sob abrigo. O excesso de sol e calor pode com 

o tempo ressecar a borracha e alterar a sua coloração. 

Para conservar o material e prolongar sua vida útil 

recomendamos ler as informações de garantia, o conteúdo 

expresso indica práticas a serem evitadas e outras práticas 

de manutenção.

SEGURANÇA ARMAZENAMENTO

Ao soltar as anilhas na altura ou acima dos ombros, tome cuidado. 

Seu material menos compacto faz com que elas pulem mais do que 

as anilhas convencionais.
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INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Todos os produtos FORTIFY® são testados e passam por um controle de qualidade, visando 

proporcionar um material com durabilidade prolongada e alta tecnologia.

A garantia pode ser anulada para qualquer produto que tenha sido danificado devido a mau 

uso, alteração, manutenção inadequada ou a falta da manutenção necessária, armazenamento 

inadequado ou manipulação negligente ou inadequada pelo usuário. Quaisquer questões 

específicas, relativas a um produto FORTIFY® com o qual o cliente não está satisfeito, serão 

revistas caso a caso.

Todas as garantias se aplicam apenas ao comprador original do produto FORTIFY®, desde 

que o comprador original esteja em posse do produto, da nota fiscal e também dos seus 

documentos pessoais e/ou empresariais, a garantia não é aplicável e transferível a terceiros.

O material só será trocado mediante avaliação técnica e averiguação das condições de uso.

COBERTURA: 
Defeitos de fabricação

18 | MANUAL DO USUÁRIO

DIAS PARA TROCA 
SEM CUSTO

7
Este produto possui 6 meses de garantia.

7 Dias para troca sem custo.

Frete depois da garantia é por conta do cliente

MESES DE GARANTIA

6
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O uso negligente ou inadequado inclui a queda abusiva com a barra em concreto ou superfícies semelhantes, sendo identificável 

pela análise técnica. Todo uso deve estar protegido por um piso adequado de borracha de espessura mínima de 15 mm. Uso 

conjunto a outras anilhas de qualidade inferior pode trazer desestabilização dos impactos e vibrações causadas pelos impactos, 

isso pode trazer danos ao disco da anilha ou ao seu anel. Quando é utilizada apenas 1 anilha de cada lado da barra ou a anilha de 

borracha sozinha for utilizada com anilhas de ferro, não se pode soltá-las livremente de uma altura superior a 1 metro, ou seja, 

no uso conjunto com a barra olímpica em exercícios específicos, deve-se apoiar as mãos segurando ligeiramente para reduzir 

o impacto.  As anilhas de peso inferior devem sempre estar na posição externa e as de pesos maiores devem estar para o lado 

de dentro da barra, pois ao contrário a queda do equipamento fica com o apoio comprometido e isso causará danos às anilhas. 

As práticas mencionadas acima ou a não aplicação das recomendações, bem como usos inadequados que sejam similares aos 

supracitados anulam as condições de garantia.

Foi constatado que a maioria dos problemas com os produtos FORTIFY® que são trocados estão relacionadas ao uso abusivo 

em vez de problemas de fabricação ou de materiais de fabricação. A utilização conjunta a materiais de baixa qualidade podem 

implicar em problemas técnicos por transferência, ou seja, materiais de baixa qualidade provocam problemas em materiais de 

boa qualidade quando utilizados conjuntamente.
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO DAS ANILHAS
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Como retirar as anilhas da barra?

Essa pergunta é importante, pois os casos de soltura do anel de metal, frouxidão ou folga 

do disco de metal são devido a uma prática de mau uso no momento de retirar as anilhas 

da barra. Em geral por uma praticidade os usuários retiram as anilhas de um lado da barra 

e em seguida levantam a barra (inclinando-a na vertical), formando uma alavanca, para 

retirar o restante das anilhas que ficaram do outro lado. Esta prática consiste em mau 

uso, porque danifica o anel de metal (fazendo-o se soltar com o tempo), o disco (desapertando-o), e também a barra 

(arranhando a manga).

A prática correta é levantar um pouco a barra para a retirada das anilhas de um lado, retirando uma a uma até que 

este lado fique sem nenhuma anilha. Em seguida, se a barra foi utilizada com várias anilhas, estas ficarão ligeiramente 

acima do chão, devido à manga ficar inclinada (pois o outro lado da barra já está sem anilhas). Então, retire uma a uma 

e para a última anilha, erga um pouco a barra pelo centro dela e paralela com o chão na horizontal  e desloque/arraste 

na manga a anilha até que esta caia no chão. Nunca force o anel levantando a barra na vertical para a retirada da última 

anilha, pois isto certamente comprometerá o anel, o disco e a própria barra. A prática incorreta da alavanca conforme 

mencionado acima, pode arranhar o metal através de uma abrasão prejudicial. O disco de metal da anilha tem o furo não 

arredondado, isto provoca uma abrasão cortante, essa abrasão arranha a manga da barra, bem como prejudica a anilha. 

Outra situação danosa que ocorre nesta prática é quando a barra está com carga leve de anilhas de pesos menores 

(como as de 5 e 10 kg ou o correspondente em libras), pois isso pode entortar a borracha e quebrar a anilha.

1
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LIMPEZA ANILHAS
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Borracha

Utilize um tecido levemente úmido para a borracha. Nunca utilize produtos de 

limpeza, é desnecessário e podem ser abrasivos, danificando a coloração da 

borracha.

1

2 Anel

Para o anel ou disco de metal utilize um tecido seco com um pouco de WD40 para 

criar uma película de proteção.
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09
CRUMB – LIBRAS
ANILHAS
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INSTRUÇÕES DO USO

Utilize este produto apenas com a supervisão de um 

profissional qualificado e devidamente registrado na 

autarquia competente. O seu uso diante de condições físicas 

frágeis ou deficientes pode causar lesões graves ou até 

mesmo a morte. 

A FORTIFY® se isenta de qualquer responsabilidade diante 

dessas condições.

Este equipamento é para uso anexo à barras olímpicas em 

exercícios físicos como Levantamento de Peso, Snatch, Clean 

& Jerk, Agachamentos, entre outros. O seu uso indevido 

Para maior conservação e durabilidade do seu produto, 

mantenha-o em suportes adequados.

Não se pode deixá-lo exposto ao ar livre, sob o sol e condições 

de areia ou resíduos de sujeira no solo. Guarde-o em local 

limpo, seco e sob abrigo. O excesso de sol e calor pode com 

o tempo ressecar a borracha e alterar a sua coloração. 

Para conservar o material e prolongar sua vida útil 

recomendamos ler as informações de garantia, o conteúdo 

expresso indica práticas a serem evitadas e outras práticas 

de manutenção.

SEGURANÇA ARMAZENAMENTO

Ao soltar as anilhas na altura ou acima dos ombros, tome cuidado. 

Seu material menos compacto faz com que elas pulem mais do que 

as anilhas convencionais.
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INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Todos os produtos FORTIFY® são testados e passam por um controle de qualidade, visando 

proporcionar um material com durabilidade prolongada e alta tecnologia.

A garantia pode ser anulada para qualquer produto que tenha sido danificado devido a mau 

uso, alteração, manutenção inadequada ou a falta da manutenção necessária, armazenamento 

inadequado ou manipulação negligente ou inadequada pelo usuário. Quaisquer questões 

específicas, relativas a um produto FORTIFY® com o qual o cliente não está satisfeito, serão 

revistas caso a caso.

Todas as garantias se aplicam apenas ao comprador original do produto FORTIFY®, desde 

que o comprador original esteja em posse do produto, da nota fiscal e também dos seus 

documentos pessoais e/ou empresariais, a garantia não é aplicável e transferível a terceiros.

O material só será trocado mediante avaliação técnica e averiguação das condições de uso.

COBERTURA: 
Defeitos de fabricação
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DIAS PARA TROCA 
SEM CUSTO

7
Este produto possui 6 meses de garantia.

7 Dias para troca sem custo.

Frete depois da garantia é por conta do cliente

MESES DE GARANTIA

6
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O uso negligente ou inadequado inclui a queda abusiva com a barra em concreto ou superfícies semelhantes, sendo identificável 

pela análise técnica. Todo uso deve estar protegido por um piso adequado de borracha de espessura mínima de 15 mm. Uso 

conjunto a outras anilhas de qualidade inferior pode trazer desestabilização dos impactos e vibrações causadas pelos impactos, 

isso pode trazer danos ao disco da anilha ou ao seu anel. Quando é utilizada apenas 1 anilha de cada lado da barra ou a anilha de 

borracha sozinha for utilizada com anilhas de ferro, não se pode soltá-las livremente de uma altura superior a 1 metro, ou seja, 

no uso conjunto com a barra olímpica em exercícios específicos, deve-se apoiar as mãos segurando ligeiramente para reduzir 

o impacto.  As anilhas de peso inferior devem sempre estar na posição externa e as de pesos maiores devem estar para o lado 

de dentro da barra, pois ao contrário a queda do equipamento fica com o apoio comprometido e isso causará danos às anilhas. 

As práticas mencionadas acima ou a não aplicação das recomendações, bem como usos inadequados que sejam similares aos 

supracitados anulam as condições de garantia.

Foi constatado que a maioria dos problemas com os produtos FORTIFY® que são trocados estão relacionadas ao uso abusivo 

em vez de problemas de fabricação ou de materiais de fabricação. A utilização conjunta a materiais de baixa qualidade podem 

implicar em problemas técnicos por transferência, ou seja, materiais de baixa qualidade provocam problemas em materiais de 

boa qualidade quando utilizados conjuntamente.
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO DAS ANILHAS
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Como retirar as anilhas da barra?

Essa pergunta é importante, pois os casos de soltura do anel de metal, frouxidão ou folga 

do disco de metal são devido a uma prática de mau uso no momento de retirar as anilhas 

da barra. Em geral por uma praticidade os usuários retiram as anilhas de um lado da barra 

e em seguida levantam a barra (inclinando-a na vertical), formando uma alavanca, para 

retirar o restante das anilhas que ficaram do outro lado. Esta prática consiste em mau 

uso, porque danifica o anel de metal (fazendo-o se soltar com o tempo), o disco (desapertando-o), e também a barra 

(arranhando a manga).

A prática correta é levantar um pouco a barra para a retirada das anilhas de um lado, retirando uma a uma até que 

este lado fique sem nenhuma anilha. Em seguida, se a barra foi utilizada com várias anilhas, estas ficarão ligeiramente 

acima do chão, devido à manga ficar inclinada (pois o outro lado da barra já está sem anilhas). Então, retire uma a uma 

e para a última anilha, erga um pouco a barra pelo centro dela e paralela com o chão na horizontal  e desloque/arraste 

na manga a anilha até que esta caia no chão. Nunca force o anel levantando a barra na vertical para a retirada da última 

anilha, pois isto certamente comprometerá o anel, o disco e a própria barra. A prática incorreta da alavanca conforme 

mencionado acima, pode arranhar o metal através de uma abrasão prejudicial. O disco de metal da anilha tem o furo não 

arredondado, isto provoca uma abrasão cortante, essa abrasão arranha a manga da barra, bem como prejudica a anilha. 

Outra situação danosa que ocorre nesta prática é quando a barra está com carga leve de anilhas de pesos menores 

(como as de 5 e 10 kg ou o correspondente em libras), pois isso pode entortar a borracha e quebrar a anilha.

1
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LIMPEZA ANILHAS
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Borracha

Utilize um tecido levemente úmido para a borracha. Nunca utilize produtos de 

limpeza, é desnecessário e podem ser abrasivos, danificando a coloração da 

borracha.

1

2 Anel

Para o anel ou disco de metal utilize um tecido seco com um pouco de WD40 para 

criar uma película de proteção.



28 | MANUAL DO USUÁRIO

10
DE FERRO
ANILHAS
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INSTRUÇÕES DO USO

Utilize este produto apenas com a supervisão de um 

profissional qualificado e devidamente registrado na 

autarquia competente. O seu uso diante de condições físicas 

frágeis ou deficientes pode causar lesões graves ou até 

mesmo a morte. 

A FORTIFY® se isenta de qualquer responsabilidade diante 

dessas condições.

Este equipamento é para uso anexo à barras olímpicas em 

exercícios físicos como Levantamento de Peso, Snatch, Clean 

& Jerk, Agachamentos, entre outros. O seu uso indevido 

Para maior conservação e durabilidade do seu produto, 

mantenha-o em suportes adequados.

Não se pode deixá-lo exposto ao ar livre, sob o sol e 

condições de areia ou resíduos de sujeira no solo. Guarde-o 

em local limpo, seco e sob abrigo. Condições de umidade e 

sol podem gerar ferrugem em algum ponto de desgaste do 

revestimento da anilha, pois o material dela é constituído de 

ferro fundido. 

Para conservar o material e prolongar sua vida útil 

recomendamos ler as informações de garantia, o conteúdo 

expresso indica práticas a serem evitadas e outras práticas 

de manutenção.

SEGURANÇA ARMAZENAMENTO
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INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Todos os produtos FORTIFY® são testados e passam por um controle de qualidade, visando 

proporcionar um material com durabilidade prolongada e alta tecnologia.

A garantia pode ser anulada para qualquer produto que tenha sido danificado devido a mau 

uso, alteração, manutenção inadequada ou a falta da manutenção necessária, armazenamento 

inadequado ou manipulação negligente ou inadequada pelo usuário. Quaisquer questões 

específicas, relativas a um produto FORTIFY® com o qual o cliente não está satisfeito, serão 

revistas caso a caso.

Todas as garantias se aplicam apenas ao comprador original do produto FORTIFY®, desde 

que o comprador original esteja em posse do produto, da nota fiscal e também dos seus 

documentos pessoais e/ou empresariais, a garantia não é aplicável e transferível a terceiros.

O material só será trocado mediante avaliação técnica e averiguação das condições de uso.

Este produto possui 3 (três) meses de garantia.

MESES DE GARANTIA

COBERTURA: 
Defeitos de fabricação

3
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O uso negligente ou inadequado inclui a queda abusiva com ou sem a barra em concreto ou superfícies semelhantes, sendo 

inidentificável pela análise técnica. Todo uso deve estar protegido por um piso adequado de borracha de espessura mínima 

de 15 mm. Não se pode soltá-las livremente de uma altura superior a 1 metro, ou seja, no uso conjunto com a barra olímpica 

em exercícios específicos, deve-se apoiar as mãos segurando a barra ligeiramente para reduzir o impacto.  As anilhas de peso 

inferior devem sempre estar na posição externa e as de pesos maiores devem estar para o lado de dentro da barra, pois ao 

contrário a queda do equipamento fica com o apoio comprometido e isso causará danos às anilhas. O material das anilhas de 

ferro é ferro fundido, devido a isso está sujeito à quebra perante impactos. As práticas mencionadas acima ou a não aplicação 

das recomendações, bem como usos inadequados que sejam similares aos supracitados anulam as condições de garantia.

Foi constatado que a maioria dos problemas com os produtos FORTIFY® que são trocados estão relacionados ao uso abusivo 

em vez de problemas de fabricação ou de materiais de fabricação. A utilização conjunta a materiais de baixa qualidade podem 

implicar em problemas técnicos por transferência, ou seja, materiais de baixa qualidade provocam problemas em materiais de 

boa qualidade quando utilizados conjuntamente.
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO DAS ANILHAS
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Como retirar as anilhas da barra?

Como retirar as Anilhas de Ferro da barra?

Em geral por uma praticidade os usuários retiram as anilhas de um lado da barra e em 

seguida levantam a barra (inclinando-a na vertical), formando uma alavanca, para retirar 

o restante das anilhas que ficaram do outro lado. Esta prática consiste em mau uso, 

porque danifica o revestimento/pintura das anilhas de ferro. 

A prática correta é levantar um pouco a barra para a retirada das anilhas de um lado, 

retirando uma a uma até que este lado fique sem nenhuma anilha. Em seguida, se a barra foi utilizada com várias 

anilhas, estas ficarão ligeiramente acima do chão, devido à manga ficar inclinada (pois o outro lado da barra já está sem 

anilhas). Então, retire uma a uma e para a última anilha, erga um pouco a barra pelo centro dela e paralela com o chão na 

horizontal e desloque/arraste na manga a anilha até que esta caia no chão. Nunca force o furo levantando a barra para 

a retirada da última anilha, pois isto certamente danificará o revestimento/pintura. 

1
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LIMPEZA ANILHAS DE FERRO

O WD40 é encontrado em qualquer loja de ferramentas ou materiais de construção tem para venda este produto.

1º Passo

Utilize um tecido seco 

apenas para tirar o pó. 

2º Passo

Utilize WD40 para uma 

manutenção semanal.

Em caso de eventual 

acontecimento de molhar 

a anilha de ferro, seque 

imediatamente com um 

tecido seco.

Não lave este produto

1 2 3 4
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Atendimento

11 4810-3400

11 98936-1166

Escritório

Rua Paraupava, 108

03170-060 - São Paulo - SP

Estoque

Rua Taquaryting, 150

03170-010 - São Paulo - SP

NOSSO PROPÓSITO É
TRANSFORMAR
AS PESSOAS


