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Trosolwg Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar y cynnig i 
ddiwygio'r canllawiau statudol ar asesiadau yn lle 
prawf am gadarnhau perfformiad tân deunyddiau, 
elfennau a systemau at ddibenion cadarnhau 
cydymffurfiaeth yn Nogfen Gymeradwy B (Diogelwch 
Tân).  
 
Cynigir ymgynghori am gyfnod o 8 wythnos (yn 
hytrach na'r cyfnod traddodiadol, sef 12 wythnos). 
Ystyrir bod cyfnod ymgynghori byrrach yn briodol o 
ganlyniad i natur y newid. Ymgynghorodd y 
Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ar 
yr un newidiadau hyn a'u rhoi ar waith yn 2018. Mae 
rhanddeiliaid, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ar draws 
gweinyddiaethau, yn ymwybodol o'r cynigion. Mae'r 
newidiadau hefyd yn benodol iawn ac felly cyfyngedig 
yw eu cwmpas a'r diddordeb ynddynt.  
 

Sut i ymateb Gallwch e-bostio eich ymateb i'r cwestiynau yn yr 
ymgynghoriad hwn i'r canlynol: 
enquiries.brconstruction@llyw.cymru.    
 
Os ydych yn ymateb yn ysgrifenedig, eglurwch i ba  
ymgynghoriad a pha gwestiynau rydych yn ymateb:  
 
Diwygiadau i'r canllawiau statudol ar asesiadau yn lle 
prawf yn Nogfen Gymeradwy B (Diogelwch Tân), 
 
Dylid anfon ymatebion ysgrifenedig i'r cyfeiriad 
canlynol: 
 
Diwygiadau i'r canllawiau statudol ar asesiadau yn lle 
prawf yn Nogfen Gymeradwy B (Diogelwch Tân), 
Rheoliadau Adeiladu, Llywodraeth Cymru, Rhyd-y-car, 
Merthyr Tudful, CF48 1UZ 
 
Pan fyddwch yn ymateb, byddai'n ddefnyddiol pe 
baech yn cadarnhau p'un a ydych yn ymateb fel 
unigolyn neu'n cyflwyno ymateb swyddogol ar ran 
sefydliad, ac yn cynnwys:  
- eich enw, 
-  eich swydd (os yw'n berthnasol), 
- enw'r sefydliad (os yw'n berthnasol), 
- cyfeiriad (gan gynnwys cod post), 
- cyfeiriad e-bost,  
- rhif ffôn cyswllt 
 

Rhagor o 
wybodaeth a 
dogfennau 
cysylltiedig 
 
 

Mae'r ddogfen hon ar gael mewn fersiynau print 
bras, Braille ac ieithoedd ar gais.  
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Manylion cyswllt Ar gyfer unrhyw ymholiadau am yr ymgynghoriad hwn, 
cysylltwch â thîm Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth 
Cymru drwy e-bostio: 
enquiries.brconstruction@llyw.cymru 
 
I gael rhagor o wybodaeth: 
Rheoliadau Adeiladu 
Llywodraeth Cymru 
Rhyd-y-car  
Merthyr Tudful 
CF48 1UZ 
Ffôn: 0300 062 8144 
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Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) 

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir gennych 
wrth ichi ymateb i'r ymgynghoriad. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau statudol y byddant 
yn dibynnu arnynt i brosesu’r data personol hyn a fydd yn eu galluogi i wneud 
penderfyniadau cytbwys ynghylch sut y maent yn cyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus. 
Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru 
sy'n gweithio ar y materion y mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â nhw neu sy’n cynllunio 
ymgynghoriadau ar gyfer y dyfodol. Pan fo Llywodraeth Cymru yn cynnal dadansoddiad 
pellach o'r ymatebion i ymgynghoriad, yna gall trydydd parti achrededig (e.e. sefydliad 
ymchwil neu gwmni ymgynghori) gael ei gomisiynu i wneud y gwaith hwn. Ymgymerir â 
gwaith o'r fath dim ond o dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer contractau o'r fath yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu a chadw data personol yn 
ddiogel. 

Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol, mae Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn 
cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr 
unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Os nad 
ydych yn dymuno i'ch enw a'ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod inni yn 
ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn cuddio’ch manylion cyn cyhoeddi’ch 
ymateb.  

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth. 

Os caiff eich manylion chi eu cyhoeddi fel rhan o'r ymateb i'r ymgynghoriad, caiff yr 
adroddiadau hyn eu cadw am gyfnod amhenodol. Ni fydd gweddill eich data a gedwir fel arall 
gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cadw am fwy na thair blynedd. 

 

Eich hawliau 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:  

 i wybod am y data personol a gedwir amdanoch chi a'u gweld  

 i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny 

 (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data 

 (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu ‘dileu’  

 (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data 

 i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG), ein rheoleiddiwr annibynnol 
ar gyfer diogelu data.  

 
 
I gael rhagor o fanylion am yr wybodaeth y 
mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw ac 
am y defnydd a wneir ohoni, neu os ydych 
am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data, gweler y 
manylion cyswllt isod:  
Y Swyddog Diogelu Data:  
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
CAERDYDD 
CF10 3NQ 
e-bost: Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru 

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth:  
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
 
Ffôn: 01625 545 745 neu  
0303 123 1113 
Gwefan: https://ico.org.uk/ 
 

mailto:Data.ProtectionOfficer@gov.wales
https://ico.org.uk/
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Cyflwyniad 

1. Yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell ym mis Mehefin 2017, comisiynodd Llywodraeth y 
DU y Fonesig Judith Hackitt i gynnal Adolygiad annibynnol o Reoliadau Adeiladu a 
Diogelwch Tân ('adroddiad Hackitt'). Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ar 17 Mai 
2018. Mae'n argymell newidiadau sylweddol yn y ffordd yr ymdrinnir ag adeiladau 
preswyl risg uchel â 10 llawr neu fwy o'r cyfnod adeiladu tan iddynt gael eu 
meddiannu. Mae'r adolygiad wedi ymchwilio i'r systemau rheoleiddiol presennol yn 
Lloegr; fodd bynnag, yn achos rheoliadau diogelwch tân ac adeiladu, mae'r system 
yng Nghymru yr un peth i raddau helaeth ag ydyw yn Lloegr, gan wneud 
canfyddiadau'r adolygiad yr un mor berthnasol i Gymru.  

 
2. Fel ymateb uniongyrchol i adroddiad Hackitt, gwnaeth y Gweinidog Tai ac Adfywio 

ar y pryd ymrwymiad y bydd Llywodraeth Cymru, yn amodol ar ymgynghoriad, yn 
cymryd camau i wahardd y defnydd o ddeunyddiau llosgadwy mewn systemau 
cladin ar adeiladau preswyl uchel iawn yng Nghymru. Mae ymateb Llywodraeth 
Cymru i'r ymgynghoriad ar gael yma [https://llyw.cymru/gwahardd-defnyddio-
deunyddiau-llosgadwy-yn-waliau-allanol-adeiladau-uchel-
iawn?_ga=2.241779329.228377128.1563258429-1403131321.1549464513] a 
bydd y ddeddfwriaeth angenrheidiol yn mynd rhagddi maes o law. 

 
3. Sefydlodd Llywodraeth Cymru y Grŵp Arbenigwyr ar Ddiogelwch Adeiladau er 

mwyn darparu ymateb Cymreig i argymhellion adroddiad Hackitt ac i ba raddau y 
maent yn berthnasol i Gymru. Darparodd y grŵp ei fap ffordd ar 2 Ebrill 2019 a 
fydd yn llywio ffrwd waith ehangach wrth symud ymlaen. Cyn i'r gwaith sy'n deillio 
o'r map ffordd fynd rhagddo, mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwneud rhagor o 
welliannau i'r system rheoliadau adeiladu ar ddiogelwch tân. Bydd yr 
ymgynghoriad hwn yn prosesu'r gwaith hwnnw.  

 
 
 

Cefndir 

4. Mae Rheoliadau Adeiladu 2010 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i 
waliau allanol ar bob adeilad atal tân rhag lledaenu dros y waliau ac o un adeilad i 
adeilad arall yn ddigonol (Paragraff B4 o Atodlen 1). Mae canllawiau statudol yn 
Nogfen Gymeradwy B yn nodi dwy ffordd y gall waliau allanol fodloni gofyniad y 
Rheoliadau Adeiladu i atal tân rhag lledaenu:  

 

 Y gyntaf yw bod pob elfen unigol o'r wal yn cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer 
hylosgedd.  

 Yr ail yw sicrhau bod holl elfennau wal gyda'i gilydd, pan gynhelir profion arnynt 
fel system osodedig gyfan, yn atal tân rhag lledaenu yn ddigonol yn unol â 
phrawf Safon Brydeinig BS 8414.   

 

https://llyw.cymru/gwahardd-defnyddio-deunyddiau-llosgadwy-yn-waliau-allanol-adeiladau-uchel-iawn?_ga=2.241779329.228377128.1563258429-1403131321.1549464513
https://llyw.cymru/gwahardd-defnyddio-deunyddiau-llosgadwy-yn-waliau-allanol-adeiladau-uchel-iawn?_ga=2.241779329.228377128.1563258429-1403131321.1549464513
https://llyw.cymru/gwahardd-defnyddio-deunyddiau-llosgadwy-yn-waliau-allanol-adeiladau-uchel-iawn?_ga=2.241779329.228377128.1563258429-1403131321.1549464513
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5. Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd ag Atodiad A i'r Ddogfen Gymeradwy sy'n 
amlinellu sut y dylid cynnal profion i asesu perfformiad deunyddiau, cynhyrchion a 
strwythurau ac sy'n sefydlu egwyddor asesiadau yn lle profion. 
 

6. Mae egwyddor cynnal asesiad yn lle prawf (a elwir hefyd yn 'astudiaeth bwrdd 
gwaith') yn rhan sefydledig o'r system ar gyfer dosbarthu perfformiad tân systemau 
a chynhyrchion adeiladu.  
 

7. Mewn sawl achos, ceir safonau sy'n darparu rheolau ar gyfer asesiadau o ran 
profion a chynhyrchion penodol (a elwir yn safonau ar gyfer defnydd estynedig).  
Er enghraifft, mae BS EN 15254-5 yn darparu rheolau ar gyfer y defnydd 
estynedig o ganlyniadau o brofion atal tân ar waliau nad ydynt yn cynnal llwythi a 
adeiladwyd â phaneli cyfansawdd.  

 
8. Mae adroddiad Hackitt wedi nodi pryderon am y dull gweithredu presennol o 

ymdrin ag asesiadau yn lle profion ar gyfer systemau cladin. Mae hyn yn nodi bod 
rhai asesiadau yn lle profion ar gyfer systemau cladin wedi cael eu beirniadu am 
eu diffyg data prawf ategol, lle dylai asesiad yn lle prawf fod yn allosodiad neu'n 
rhyngosodiad o ddata prawf perthnasol, presennol, nid yn amcangyfrif. Codwyd 
cwestiynau yn yr adroddiad hefyd am gymhwysedd rhai awduron asesiadau. 

 
9. Bydd y gwaharddiad arfaethedig ar ddeunyddiau llosgadwy mewn waliau allanol ar 

gyfer pob adeilad newydd dros 18m uwchlaw'r ddaear sy'n cynnwys fflatiau, 
ysbytai, safleoedd gofal preswyl, llety myfyrwyr ac ystafelloedd cysgu mewn 
ysgolion preswyl yn golygu na ellir defnyddio asesiadau yn lle profion ar gyfer yr 
adeiladau hyn. Fodd bynnag, bydd asesiadau yn lle profion ar gael o hyd mewn 
sefyllfaoedd eraill yn ogystal ag ar gyfer cynhyrchion neu systemau eraill.  

 
10. Mae'r ymgynghoriad hwn yn cydymffurfio â'r ddyletswydd sydd ar Weinidogion 

Cymru yn adran 14 o Ddeddf Adeiladu 1984 i ymgynghori â Phwyllgor Cynghori 
Cymru ar Reoliadau Adeiladu a buddiannau cynrychioliadol eraill ynghylch 
newidiadau arfaethedig i ofynion cynaliadwy y Rheoliadau Adeiladu.  

 

Y Dull Gweithredu Arfaethedig 

11. Er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon hyn, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig 
cyhoeddi diwygiadau i Atodiad A sy'n egluro'r testun presennol ac yn creu 
gofynion newydd ar gyfer asesiadau yn lle profion tân. Bydd y newidiadau drafft yn 
rhoi canllawiau ar y defnydd o bob asesiad yn lle prawf er mwyn bodloni gofynion 
Rhan B (sy'n cwmpasu diogelwch tân, gan gynnwys cladin ac inswleiddio allanol.  

 
12. Gellid cymryd cam amgen a gwahardd y defnydd o asesiadau ar gyfer pob 

dosbarthiad prawf tân. Fodd bynnag, efallai mai'r asesiadau hyn yw'r unig ffordd o 
ddosbarthu mewn rhai amgylchiadau ac maent hefyd yn darparu dull gweithredu 
ymarferol a chymesur lle gwneir mân newidiadau i gynnyrch neu system adeiladu. 
Felly, rydym yn ystyried ei bod hi'n briodol cadw asesiadau yn lle profion ond dylid 
cryfhau'r ffordd y cânt eu defnyddio.  
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13. Er mwyn mynd i'r afael â'r diffyg data prawf penodol ar gyfer elfen neu system, 
mae'r gofyniad arfaethedig ar gyfer asesiadau yn lle profion fel a ganlyn:  

 

 Os oes safon berthnasol ar gyfer defnydd estynedig, dylid ei dilyn;  

 

 Os nad oes safon ar gyfer defnydd estynedig, yna dylid dilyn egwyddorion BS EN 
15725:2010 (Safon Ewropeaidd ar sut i lunio adroddiadau defnydd estynedig ar 
berfformiad tân cynhyrchion adeiladu ac elfennau adeiladu).  

 
14. Bydd dilyn y safonau perthnasol neu BS EN 15725:2010 yn golygu bod yn rhaid 

cyfeirio at y data prawf a ddefnyddiwyd i gefnogi asesiad o ddefnydd estynedig yn 
yr adroddiad asesu. Mae hyn yn sicrhau tryloywder ac yn galluogi gwaith craffu ar 
yr adroddiad.   
 

15. Yn ogystal, rydym yn ymwybodol bod Llywodraeth y DU wedi comisiynu'r 
Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) i lunio safon ar gyfer y defnydd estynedig o 
ganlyniadau BS8414. Bydd hyn yn darparu rheolau manwl ar gyfer asesiadau sy'n 
ymwneud â systemau cladin, er mwyn cefnogi'r gofynion uchod. Pan gyflwynir y 
Safon Brydeinig newydd, byddai disgwyl ei dilyn.  
 

16. Er mwyn mynd i'r afael â'r pryder am gymhwysedd rhai awduron asesiadau, y 
gofyniad arfaethedig ar gyfer pobl sy'n cynnal yr asesiad yw:  

 

 Dylai cyrff sydd wedi cael profiad o'r prawf dan sylw gynnal asesiadau. Mae 
testun newydd arfaethedig Dogfen Gymeradwy B yn nodi y gellir rhagdybio bod 
sefydliadau a restrir fel "cyrff hysbysedig" yn unol â rheoliad cynhyrchion 
adeiladu Ewrop neu labordai a achredir gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas 
Unedig ar gyfer y safon brawf berthnasol yn meddu ar yr arbenigedd 
angenrheidiol.  

 
17. Mae'r testun arfaethedig i'w gynnwys yn Nogfen Gymeradwy B yn Atodiad A i'r 

ddogfen ymgynghori hon.  
 

18. Ni fydd y newidiadau arfaethedig yn destun asesiad effaith annibynnol. 
Ymgymerodd y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol â'r newidiadau 
hyn yn 2018 gan gynnwys asesiad effaith. Felly, rydym yn cynnig peidio â chynnal 
asesiad annibynnol ar y sail bod yr effaith ar Gymru yn gymesur â'r gost a nodwyd 
yn Lloegr. 

 

Cwestiwn 1. 
A ydych yn cytuno â'r diwygiad arfaethedig i'r testun ynghylch sut i gynnal 
asesiad yn lle prawf fel yr amlinellir yn Atodiad A?  
Os nad ydych, rhowch resymau ac awgrymwch destun amgen.  
 
Cwestiwn 2 
A ydych yn cytuno â'r diwygiad arfaethedig i'r testun ynghylch pwy sy'n cael 
cynnal asesiad yn lle prawf fel yr amlinellir yn Atodiad A?  
Os nad ydych, rhowch resymau ac awgrymwch destun amgen.  
 
Cwestiwn 3 
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A ydych yn cytuno â'r diwygiad arfaethedig i'r testun ynghylch yr 
amgylchiadau lle gellir cynnal asesiad yn lle prawf, fel yr amlinellir yn 
Atodiad A?  
Os nad ydych, rhowch resymau ac awgrymwch destun amgen.  
 
Cwestiwn 4 
A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y diwygiadau a awgrymir i'r 
testun?  
 
Cwestiwn 5 
Hoffem glywed eich barn am yr effeithiau y byddai diwygiadau i'r canllawiau 
safonol ar asesiadau yn lle prawf yn Nogfen Gymeradwy B (Diogelwch Tân) 
yn eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r 
Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. 
  
Beth fyddai'r effeithiau yn eich barn chi? Sut y gellid cynyddu'r effeithiau 
cadarnhaol, neu liniaru'r effeithiau negyddol? 

  
Cwestiwn 6 
Esboniwch sut rydych yn credu y gellid llunio neu newid y polisi arfaethedig 
er mwyn cael effeithiau cadarnhaol neu fwy o effeithiau cadarnhaol ar 
gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg, heb unrhyw effeithiau andwyol ar gyfleoedd i bobl 
ddefnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na'r 
Saesneg. 
  
Cwestiwn 7 
Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych chi unrhyw 
faterion cysylltiedig nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y 
lle gwag hwn i roi gwybod amdanynt:  
 

 

Camau Nesaf 
34. Caiff yr ymatebion i'r ymgynghoriad ei ddadansoddi a bydd Ymateb Llywodraeth 

Cymru yn dilyn.  
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Atodiad A: testun arfaethedig i'w gynnwys 
yn Nogfen Gymeradwy B 
 
Atodiad A: Perfformiad deunyddiau, cynhyrchion a strwythurau 
Bydd y testun canlynol yn disodli paragraffau 1 a 2.  
 
Cyflwyniad 

1 Cyflwynir llawer o'r canllawiau yn y ddogfen hon yng nghyd-destun 
dosbarthiadau perfformiad mewn perthynas â Safonau Prydeinig neu 
Ewropeaidd. Mewn achosion o'r fath, bydd yn rhaid dangos bod system neu 
gynnyrch yn gallu bodloni'r dosbarthiad perfformiad perthnasol. Cyflawnir hyn 
dan yr amgylchiadau canlynol:  

a. os bydd y system neu'r cynnyrch yn cydymffurfio â manyleb neu ddyluniad 
sy'n gallu bodloni'r dosbarthiad perfformiad hwnnw yn ôl prawf/profion 
penodol;  neu 
b. os aseswyd o dystiolaeth brawf berthnasol, yn lle prawf/profion penodol, 
bod y system neu'r cynnyrch yn gallu bodloni'r dosbarthiad perfformiad 
hwnnw; neu 
c. os dyluniwyd y system neu'r cynnyrch drwy ddefnyddio safonau dylunio 
perthnasol sy'n gallu bodloni'r dosbarthiad perfformiad hwnnw.  

 
2 Dylai unrhyw dystiolaeth brawf a ddefnyddiwyd i ddangos dosbarthiad 

perfformiad tân cynnyrch neu brawf gael ei gwirio'n ofalus er mwyn sicrhau ei 
bod yn berthnasol i'r defnydd bwriadedig. Gall mân wahaniaethau mewn 
manylion, megis y dull gosod, cymalau, dimensiynau, cyflwyno deunyddiau 
inswleiddio a thyllau aer (wedi'u hawyru neu beidio) effeithio'n sylweddol ar y 
perfformiad.  

 
3 Ni ddylid ystyried asesiadau fel ffordd o osgoi prawf os oes angen un. Dylid ond 

eu cynnal pan fydd tystiolaeth brawf berthnasol ddigonol ar gael. Mae tystiolaeth 
brawf berthnasol yn annhebygol o gael ei darparu gan safonau prawf â meini 
prawf dosbarthu gwahanol. 

 
4 Lle cynigir asesu dosbarthiad cynnyrch neu system yn lle cynnal prawf penodol 

(fel yn achos paragraff 1(b)), dylid gwneud hyn yn unol â'r safon berthnasol ar 
gyfer defnydd estynedig o ran y prawf dan sylw a dylai gynnwys manylion y 
dystiolaeth brawf sydd wedi'i defnyddio i gefnogi'r asesiad.  

 
Ar gyfer dosbarthiadau perfformiad lle nad oes safon benodol ar gyfer defnydd 
estynedig, dylid llunio adroddiadau asesu yn unol ag egwyddorion BS EN 
15725:2010 a dylent gynnwys manylion y dystiolaeth brawf sydd wedi'i defnyddio 
i gefnogi'r asesiad. Ceir rhagor o wybodaeth am arfer gorau yn y ddogfen Guide 
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to undertaking assessments in lieu of fire tests gan y Passive Fire Protection 
Federation. 

 
5 Dylai sefydliadau sydd â'r arbenigedd angenrheidiol gynnal profion ac asesiadau. 

Er enghraifft, gellir rhagdybio bod sefydliadau a restrir fel "cyrff hysbysedig" yn 
unol â Rheoliad Cynhyrchion Adeiladu Ewrop neu labordai a achredir gan 
Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig ar gyfer y safon brawf berthnasol yn 
meddu ar yr arbenigedd angenrheidiol. 

 
Noder: Nid yw profion tân safonol yn mesur perygl tân yn uniongyrchol. Maent yn 

mesur neu'n asesu ymateb deunydd neu system pan gaiff ei amlygu i un neu fwy 
agwedd ar gyflyrau tân. Dim ond un o nifer o ffactorau y dylid eu hystyried yw 
perfformiad mewn profion tân.  

 
 

 


