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WALES

1. Bob amser darllenwch, deall a dilyn 
    cyfarwyddiadau ar y label cyn ei ddefnyddio
    unrhyw gemegol.

2. Defnyddiwch P.P.E bob amser i amddiffyn eich 
    hun.

3. Dileu cemegau o bob amser glanhau ar ôl 
    gwneud eu swyddi.

4. Peidiwch byth ā gadael cemegol heb ei gadw.
    Yn arbennig, os oes gan blant fynediad.

5. Peidiwch byth ā rhoi cemegau mewn a botel heb  
    label neu gynhwysydd.

6. Peidiwch â chymysgu cemegau - ni fyddwch yn 
    eu gwneud mwyach cryf.



Arwyddion Rhybudd Rhyngwladol ac Ewropeaidd

NIWEIDIOL
Gall achosi risgiau cyfyngedig yn y maes

iechyd os yn anadlu neu os treiddiad y croen.

Cythruddo
Gall achosi llid a llid yna pan fydd mewn 

cysylltiad uniongyrchol neu dro ar ôl tro, neu

yn hir gyda chroen, neu wedi’i anadlu.

GWENWYNIG

IAWN GWENWYNIG
Gall achosi perygl iechyd difrifol neu hyd yn 

oed farw os anadlir gorliwio neu dreiddio’r 

croen.

CYRYDOL
Gall achosi llosgiadau neu ddinistrio 

meinweoedd byw ar gyswllt croen.

FFLAMADWY
Yn fflamadwy iawn
Defnyddiwch yn unig mewn ardaloedd sy’n 

gwrthsefyll tân. Pwynt berwi 35 C neu lai.

Yn hynod o fflamadwy a gaseus.
Pwynt fflach o dan 0 ° C
Yn fflamadwy
Defnyddiwch yn unig mewn ardaloedd sy’n 

rhwystro fflamau. Pwynt fflach o dan 21 c

HAZARD PERTHNASOL MEWN 

IECHYD
Gall achosi effeithiau iechyd difrifol ac 
estynedig mewn cysylltiad tymor byr neu 

hirdymor.

Yn niweidiol i’r amgylchedd
Gwenwynig / gwenwynig iawn i organebau

yn ddyfodol, achosi effeithiau andwyol 
hirdymor yn yr amgylchedd dyfrol.

Peidiwch ag anadlu llwch na chwistrelliadau na 

anweddau. Peidiwch â chysylltu â chroen.

Golchwch yn dda cyn yfed, bwyta neu ysmygu. 
Mewn cysylltiad â llygaid, rinsiwch yn syth 

gyda digonedd o ddŵr a cheisiwch gyngor 
meddygol.

Gwisgwch ddillad, llygad, wyneb, ac 

amddiffyniad amddiffynol addas.
Mewn cysylltiad â chroen, golchwch yn syth 

gyda digonedd o ddŵr. Mewn cysylltiad â 
llygaid, rinsiwch yn syth gyda digonedd o ddŵr 
a cheisiwch gyngor meddygol.

Gwisgwch ddillad, llygad, wyneb, ac 

amddiffyniad amddiffynol addas.
Dilewch yr holl ddillad halogedig yn syth.

Mewn cysylltiad â chroen, golchwch yn syth 

gyda digonedd o ddŵr. Mewn cysylltiad â 
llygaid, golchwch yn syth (am 15 munud) gyda 
dŵr a cheisiwch gyngor meddygol.

Sicrhewch fod eich cynwysyddion yn cael eu 

storio i ffwrdd o ffynonellau gwres ac tanio.
Peidiwch ag anadlu anwedd na chwistrell.

Cymerwch gamau i amddiffyn yn erbyn
gollyngiadau sefydlog.

Defnyddiwch yn unig yn yr awyr agored neu 

mewn ardal awyru’n dda. Gwisgwch 
amddiffyniad anadlol. Gwisgwch fenig, dillad,
llygad ac wyneb. Os llyncu: ceisiwch gyngor 

meddygol ar unwaith a dangoswch y 
cynhwysydd neu’r label hwn. Peidiwch â 

chymell chwydu. Os ar y croen (neu wallt): 
tynnwch ar unwaith yr holl ddillad halogedig. 

Rinsiwch y croen gyda dŵr. Peidiwch â 
rhyddhau i mewn yr amgylchedd.

Wedi’i reoli gan amlygiad i’r amgylchedd 
naturiol.

“Gall achosi anafiadau!”
Am ganllaw diffiniol, cyfeiriwch at wefan HSE.

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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