Asbestos
Beth yw asbestos?
Cyfeirir Asbestos i chwech set o fwynau ffibrog sy’n
digwydd yn naturiol: chrysotil, crocidolit, amosit,
anthophyllit, tremolit, ac actinolit.
Ymhlith rhain, asbestos chrysotil ac amosit sydd
fwyaf cyffredin.
Pan fydd deunyddiau asbestos yn heneiddio neu ddifrodi, gallant ollwng ffibrau
bach i’r aer, sy’n peri risg iechyd i bobl sydd yn agos.
Ble gallwch ddarganfod asbestos?
O 1930 i 1980, defnyddir eang o ddeunyddiau adeiladu yn cynnwys asbestos, ond
ddaeth yn boblogaidd iawn yn y 60au. Mae tai a fflatiau adeiladwyd o gwmpas yr
amser yma, yn debygol o gynnwys cynhyrchion o asbestos.
Pa fath o ddeunyddiau asbestos gellir darganfod yn gartrefi?
Asbestos – cynnyrch sment
•
•

•

Dyma’r defnydd asbestos cafodd ei ddefnyddio fwyaf eang.
Gellir ei ddarganfod mewn llawer o wahanol rannau o adeiladau fel taflenni
proffiliau ar gyfer toi a chladin waliau, yn ogystal â thaflenni gwastad a byrddau
rhaniad defnyddir ar gyfer waliau leinin a nenfydau.
Hefyd, gellir ei ddarganfod yn baneli bath, byrddau soffit a ffrâm tân, phibellau
ffliw, tanciau dŵr, teils toi a llechi.

Bwrdd Ynysu
•
•
•

Defnyddir yn aml am amddiffyn tân, ynysu gwres a sŵn.
Mae’n gyffredin iawn yn dai adeiladwyd yn y 60au a 70au. Darganfyddir
mewn deunyddiau megis dwythellau, paneli mewnlenwi, teils nenfwd, paneli
bath a rhaniadau.
Ni ddylid darganfod Asbestos mewn Adeiladau a adeiladwyd ar ôl 1982.

Beth gallaf wneud os ddrwgdybiaf fod asbestos yn fy nghartref?
Y peth gorau i wneud â defnydd asbestos sydd mewn cyflwr da, yw ei adael i fod.
Mae gwaredu’r defnydd yn medru arwain tuag at lefelau uchel o ffibrau yn yr air
am gyfnod hir. Gwiriwch gyflwr y defnydd asbestos o bryd i’w gilydd i sicrhau nid
ydy wedi cael ei ddifrodi neu waethygu.
Beth gall ddigwydd os mae asbestos yn bresennol yn fy nghartref ac mae
Bro Myrddin eisiau cwblhau atgyweiriadau?
Pryd bynnag mae angen i ni gwblhau prif waith yn eich cartref e.e. ailosod cegin,
ystafell ymolchi neu system gwresogi, yn gyntaf, fe fydd cwmni arbenigo yn
gwirio’ch eiddo am asbestos, a’i diddymu, pan fydd angen.
Beth ddylwn wneud am addurno a gwaith trwsio?





Os oes gennych ddeunyddiau asbestos yn eich cartref, cymerwch ofal wrth
ymgymryd â gwaith trwsio.
Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gofynnwch am gyngor.
Peidiwch drilio, torri neu aflonyddu deunyddiau asbestos.
Peidiwch grafu neu sandio deunyddiau asbestos ac ystyriwch orchuddio
addurniadau presennol yn hytrach na’u dileu.

Pwy fydd yn rhoi cyngor i mi?
Peidiwch â phoeni; medrwn rannu llawer o gyngor â chi. Os na allwn ein helpu,
fedrwn ymgynghori â rhywun sy’n gallu.
Diweddarwn ein Cofrestr Asbestos yn gyson fel rhan o’n proses arolygu barhaus.
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