Rheoli Cyddwysiad
a Llwydni

Beth yw Cyddwysiad?
Mae lleithder yn yr aer drwy’r amser, hyd yn
oed os na allwch ei weld. Os yw’r aer yn mynd
yn oer, ni all ddal yr holl leithder a gynhyrchir
gan weithgareddau dyddiol ac mae ychydig o’r
lleithder hwn yn ymddangos fel dafnau o ddŵr,
sydd i'w weld ar ffenestri ar fore oer.
Cyddwysiad yw hwn. Hefyd, gellir ei weld ar
ddrychau pan fyddwch yn cael bath neu gawod,
ac arwynebau oer megis teils neu waliau oer. Chwiliwch am gyddwysiad yn
eich cartref. Gall ymddangos ar ffenestri neu wrth ymyl ffenestri, mewn
corneli, ac mewn neu du ôl i wardrobau a chypyrddau. Mae cyddwysiad yn
ymddangos ar arwynebau oer a lle nad oes llawer o aer yn symud.

Problemau a all gael eu hachosi gan gyddwysiad eithafol
Gall cyddwysiad eithafol arwain at dwf llwydni ar waliau a dodrefn, llwydni ar
ddillad a defnyddiau eraill a phydredd mewn fframiau ffenestri pren. Hefyd,
mae amodau llaith yn darparu amgylchedd lle gall gwiddon llwch cartref
ddyblygu’n hawdd. Gall llwydni a gwiddon llwch waethygu cyflyrau anadlol sy’n
bodoli eisoes megis asthma a broncitis.

Camau cyntaf yn erbyn cyddwysiad
Bydd angen i chi gymryd y camau priodol i ddelio â chyddwysiad, ond yn y
cyfamser mae rhai pethau syml y dylech eu gwneud ar unwaith.
Sychwch ffenestri a silffoedd ffenestri’ch cartref bob bore i gael gwared ar
gyddwysiad. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn yr ystafell wely, yr ystafell
ymolchi a’r gegin – nid yw agor y ffenestr yn ddigon. Gwasgwch y cadach yn y
sinc yn hytrach na’i sychu ar wresogydd.

Mae pedwar prif ffactor yn achosi cyddwysiad:
 GORMOD O LEITHDER YN CAEL EI GYNHYRCHU YN Y CARTREFCOLD
SURFACES
 DIM DIGON O AWYRU
 ARWYNEBAU OER
 TYMHEREDD EICH CARTREF
Mae angen i chi edrych ar bob un o'r ffactorau hyn i wella problem
cyddwysiad...
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Camau cyntaf yn erbyn twf llwydni
 Cyn trin y llwydni sydd eisoes yn eich
cartref, mae’n rhaid i chi ddelio â’r
broblem sylfaenol o gyddwysiad i atal
llwydni rhag ail ymddangos.
 Yn ofalus, defnyddiwch gadach llaith i
gael gwared ar unrhyw lwydni a
thaflwch y cadach wedyn. Peidiwch â
brwsio llwydni na defnyddio sugnwr
llwch gan y bydd hynny’n rhyddhau sborau i’r aer.
 Sychwch unrhyw ardaloedd a effeithir gan ddefnyddio sebon ffyngladdol
sydd wedi’i labelu â rhif cymeradwyo gan Yr Awdurdod Gweithredol
Iechyd a Diogelwch neu defnyddiwch gannydd wedi’i gymysgu â dŵr
sydd ar gael yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd – cofiwch wisgo menig
rwber a sbectol ddiogelwch bob amser. Gallwch greu toddiant halwynog
syml trwy dywallt halen ar ben dŵr berwedig hefyd, sydd yn gweithio yr
un fath.
 Ar ôl trin twf llwydni, gallwch ail addurno gan ddefnyddio paent neu bast
papur wal ffyngladdol – peidiwch â defnyddio paent arferol, gan y bydd y
llwydni’n dychwelyd.

Lleithder a gynhyrchir yn y Cartref
Mae ein gweithgareddau bob dydd yn ychwanegu lleithder ychwanegol at yr
aer sydd yn ein cartrefi. Mae ein hanadl hyd yn oed yn ychwanegu lleithder
(ydych chi’n cofio anadlu ar ffenestri oer a drychau i greu niwl?). Wrth gysgu
mae un unigolyn yn ychwanegu hanner peint o ddŵr i’r aer dros nos, a mwy na
dwbl hynny wrth fod yn actif yn ystod y dydd.
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Ceisiwch ostwng y cyddwysiad posibl trwy gynhyrchu llai o leithder. I roi syniad
i chi o faint o ddŵr ychwanegol y gall hyn fod bob diwrnod, dyma ychydig o
luniau o bethau sy’n cynhyrchu llawer o leithder yn y cartref.
Bath neu gawod
Prydau golchi
2 berson gartref am 16
awr
Gwresogydd nwy
Coginio a defnyddio
tegell
Sychu dillad y tu mewn
 Os ydych yn defnyddio peiriant sychu dillad, gwnewch yn siŵr ei fod
wedi ei awyrellu i’r tu allan neu ei fod yn un o’r rhai newydd sydd yn
cyddwyso.
 Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi caeadau ar sosbenni wrth goginio ac
yn troi’r tymheredd i lawr ar ôl i’r dŵr ferwi. Defnyddiwch ond y lleiafrif
o ddŵr i goginio llysiau.
 Wrth lenwi eich bath, rhowch ddŵr oer yn gyntaf ac yna ychwanegwch y
dŵr poeth – trwy wneud hyn byddwch yn creu gostyngiad o 90% mewn
stêm sy’n arwain at gyddwysiad.
 Ceisiwch osgoi defnyddio gwresogyddion nwy mewn potel; maent yn
cynhyrchu tua 8 peint o leithder o silindr nwy maint canolig. (Efallai na
fydd Cytundebau Tenantiaeth yn caniatáu defnyddio y math hwn o
wresogydd).
 Peidiwch â defnyddio eich popty nwy i wresogi eich cegin am ei fod yn
cynhyrchu lleithder wrth losgi nwy. (Efallai y byddwch yn sylwi bod eich
ffenestri yn mynd yn niwlog)
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Awyru’r Cartref
Gall awyru helpu i leihau cyddwysiad drwy gael gwared ar aer llaith o’ch cartref
a rhoi aer sych o’r tu allan yn ei le.
Gallwch helpu i leihau cyddwysiad sydd wedi cronni dros nos drwy ‘groesawyru’ eich cartref – agorwch ffenestr fach i lawr grisiau ac i fyny grisiau i’r
rhicyn cyntaf.
Sylwer: Gwnewch yn siŵr na fydd unrhyw
ffenestri hygyrch yn achosi problem diogelwch cofiwch eu cau pan fyddwch yn gadael y tŷ.
Awyrwch eich cegin wrth goginio, golchi llestri a
golchi gyda llaw. Mae ffenestr sydd ar agor
ychydig bach cystal ag un sydd wedi agor yn
llawn. Os oes gennych chi un, defnyddiwch
echdynnwr eich popty neu ffan echdynnu.
Cadwch ddrysau’r gegin a’r ystafell ymolchi ar gau
i atal lleithder rhag dianc i weddill y tŷ.
Awyrwch eich cegin a’ch ystafell ymolchi am 20 munud ar ôl eu defnyddio
drwy agor ffenestr fach. Defnyddiwch ffan echdynnu lle bo'n bosibl - maent yn
rhad i redeg ac yn effeithiol iawn.
Awyrwch eich ystafell wely drwy adael y ffenestr ar agor
ychydig bach yn y nos, neu defnyddiwch awyrydd diferynnu
os oes gennych rai. (Eto, cofiwch am eich diogelwch).
I leihau’r risg o lwydni ar ddillad ac eitemau eraill sydd
wedi’u storio, gadewch i aer gylchredeg o’u hamgylch.
Cadwch fwlch bach rhwng dodrefn mawr a’r waliau, a lle bo’n bosibl rhowch
wardrobau a dodrefn yn erbyn waliau mewnol. Peidiwch â gor-lenwi wardrob a
chypyrddau, gan fod hyn yn atal aer rhag cylchredeg.
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Tymheredd eich Cartref
Mae aer cynnes yn dal mwy o leithder nag aer oerach sydd yn fwy tebygol o
adael dafnau o gyddwysiad o amgylch eich cartref. Mae aer fel sbwng; y
cynhesaf ydi hi, y mwyaf o leithder y bydd yn ei ddal. Mae gwresogi un ystafell
ar dymheredd uchel a gadael ystafelloedd eraill yn oer yn gwaethygu
cyddwysiad yn yr ystafelloedd sydd heb eu gwresogi. Mae hynny’n golygu bod
yn well i chi osod y gwres ar dymheredd canolig i isel drwy’r tŷ i gyd.
Mae cadw’r gwres ymlaen ar dymheredd isel drwy’r dydd yn ystod tywydd oer
yn helpu i reoli cyddwysiad, ond cadwch lygad ar eich mesurydd i wirio faint
mae hyn yn ei gostio i chi. Os nad oes gennych wres ym mhob ystafell, gallwch
adael drysau’r ystafelloedd heb eu cynhesu ar agor i adael ychydig o wres i
mewn iddynt.
Gofalwch nad ydych yn 'gor-awyru' eich cartref pan mae'n oer, gan y bydd yn
achosi i’r tymheredd y tu mewn ostwng a’i gwneud yn fwy tebygol i
gyddwysiad ymddangos. Hefyd bydd yn cynyddu eich costau gwresogi.
Os ydych wedi cymryd y camau a restrir yn y daflen hon, ac yn credu bod eich
eiddo yn dioddef o gyddwysiad neu leithder difrifol, yna gadewch i Gyngor Sir y
Fflint wybod am hyn ar (01352) 701660 neu anfonwch e-bost atom yn
uniongyrchol: housing.repairs@flintshire.gov.uk
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Cofiwch y pwyntiau allweddol
hyn:
Cynhyrchu llai o leithder

Tynnwch y lleithder gormodol

Awyru i gael gwared ar leithder

Cynheswch eich cartref ychydig
yn fwy

Delio â thwf llwydni du
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