
Gofalu am eich 
tân tanwydd 
solet

0300 124 0040
WWW.CARTREFICONWY.ORG

13329 - Cartrefi Conwy - Leaflet Designs_fuel fire_welsh 4 pg.indd   1 28/02/2018   16:12



0300 124 0040 | WWW.CARTREFICONWY.ORG02

Gofalu am eich tân  
tanwydd solet 

 
Os oes gennych dân tanwydd solet yn eich eiddo, 
mae’n bwysig cofio mai dim ond tanwyddau 
awdurdodedig y gallwch losgi yn eich tân yn 
gyfreithiol, os peidiwch, gall hyn arwain at ddirwy.  
Gan gofio hyn, dyma ychydig o awgrymiadau i chi 
eu cofio er mwyn i chi losgi’r tanwydd cywir yn y 
ffordd fwyaf diogel â phosibl ar gyfer eich cartref.  

Defnyddiwch danwyddau 
awdurdodedig o ansawdd i 
gynhesu eich cartref bob amser… 

 

 
Gellir prynu’r math hwn o lo mewn llawer o siopau 
adwerthu a bydd yn cynhyrchu llai o fwg a CO2 na 
glo arferol.  

 
Mae’r logiau hyn yn berffaith ar gyfer llosgi ar y tân.  
Cofiwch i storio mewn ardal sych i osgoi lleithder 
yn treiddio iddyn nhw, a all achosi croniad o fwg 
wrth eu llosgi.  

 
Gellir defnyddio’r math hwn o bren ar dân agored, 
ond nid yn syth ar ôl prynu. Rhaid eu cadw am 1 i 2 
wythnos mewn ardal sych cyn eu llosgi.  

Cofiwch bob amser,  
ddylech chi fyth losgi… 

 

 
Gall coed tân gwlyb gynnwys hyd at 45 y cant o 
ddŵr. A phan gaiff ei losgi, bydd mae’n cynhyrchu 
mwy o fwg, a all achosi crynhoad o gemegau 
peryglus yn waliau mewnol eich simnai.  

 
 
Ni ddylid llosgi unrhyw fath o blastig cartref 
mewn lle tân. Mae plastigau’n rhyddhau cemegau 
gwenwynig, sy’n beryglus i’ch iechyd ac yn ddrwg 
i’r amgylchedd.

 
 
Gall unrhyw beth o bapur lapio, cylchgronau, 
bocsys grawnfwyd a bocsys Pizza ryddhau nwyon 
gwenwynig wrth eu llosgi.

 
 
Gall cardfwrdd ryddhau cemegau gwenwynig wrth 
ei losgi, yn enwedig os argraffwyd arno.

 
 
Ni ddylid llosgi broc môr sych oherwydd  
gall ryddhau halen sy’n cyrydu eich lle tân  
a’ch simnai.

 
 
Mae’r math hwn o bren yn cynnwys cemegau 
gwenwynig a gaiff eu rhyddhau wrth ei losgi.   Mae 
cemegau’n beryglus i chi a’ch teulu, gallant hefyd 
gyrydu eich lle tân. 
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Ond yn bwysicaf oll, cofiwch bob amser i fod yn ddiogel...

 

 
Mae defnyddio giard sy’n gwrthsefyll gwres yn ffordd dda o ddiogelu eich teulu rhag llosgi, gan roi tawelwch meddwl i 
chi pan ddaw at ddiogelwch tân yn eich cartref.  

 
 
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio bod digon o awyriad ac aer i’ch tân allu llosgi’r tanwydd yn iawn bob amser. Mae 
hyn yn cynnwys peidio â blocio unrhyw frics aer allanol neu ardaloedd awyru.    Gall awyru amhriodol olygu bod gormod 
o garbon monocsid a chemegau yn dod i mewn i’ch cartref, ac mae hyn yn eich rhoi chi a’ch teulu mewn perygl mawr.  

 
Mae Cartrefi Conwy yn gosod synwyryddion CO ym mhob un o’n cartrefi sy’n cynnwys tannau agored.  Os ydych yn cael 
unrhyw broblemau gyda’ch synhwyrydd, rhowch wybod i ni ar unwaith.  

 
Cofiwch i glirio hen ludw allan och tân cyn dechrau tân newydd, gallai effeithio perfformiad eich tanwydd.  Anelwch at 
wneud hyn o leiaf unwaith yr wythnos i osgoi crynhoad o ludw.  

 
Gall huddygl a lludw grynhoi o amgylch eich dyfais yn gyflym, felly anelwch at wirio eich corn simnai a’ch platiau am 
grynhoad gormodol bob mis. Dylai hyn fod ar tân i gael ysgubo eich simnai.  Os na wnewch hyn, gall atal nwyon rhag 
dianc i’r aer yn gywir, a gall ddod yn ôl i’ch eiddo gan beri perygl.  
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Sut i gysylltu â ni

Fel eich landlord, bydd Cartrefi Conwy yn sicrhau y 
caiff eich simnai ei ysgubo ddwywaith y flwyddyn, i 
gydymffurfio â rheoliadau diogelwch cenedlaethol.  
Rydym ni o hyd yn defnyddio ysgubwyr simnai sydd 
wedi cofrestru gyda’r Cynllwn Profi a Chymeradwyo 
Offer Gwresogi (HETAS).  Mae mwy o wybodaeth am 
hyn ar gael yma – www.hetas.co.uk 

 I gael mwy o wybodaeth am eich tân, cysylltwch â ni:

Ar-lein: www.mycartrefi.org

Rhif Ffôn: 0300 124 0040 

Cyfeiriad e-bost : enquiries@cartreficonwy.org 

Os oes genych tân tanwydd yn eich cartref ond 
nid ydych eisiau ddim mwyach gadewch i ni  
wybod ac mi allwn gael ei wared.
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