AILGYLCHWN GYDA'N GILYDD
Please put out your recycling material in the correct bag.
Ar y Diwrnod Casglu: Rhowch eich bagiau wrth y man casglu erbyn 7am

 CEWCH a chroeso


 DIM diolch

Bag clir – Papur yn unig

Papurau newydd, cylchgronau, papur swyddfa,
bocsys grawnfwyd, cardfwrdd, llythyrau sothach,
llyfrau teleffon, catalogau, (papur wedi malu mewn
bag ar wahân) COFIWCH FFLATIO CARDFWRDD.





Hancesi papur neu ddarnau bach o bapur.
Mae pob darn o bapur yn cael ei dynnu
â llaw.

Bag clir - Cymysg
Tuniau, caniau, papur arian, glass bottles
and jars, poteli plastig, tybiau, potiau iogwrt,
cartonau diodydd, caniau erosol a deunydd
pacio polystyren sydd ddim wedi dal bwyd.
Cofiwch dynnu topiau, golchi a fflatio.



Deunydd seramig, gwydr wedi’i dorri, ffilm
lapio, pacedi creision, cyllyll neu
hambyrddau polystyren ar gyfer cig.

Bag clir – Gwastraff gwyrdd



Gwastraff o’r ardd, dail, gwair, tocion
perthi a blodau.
Rhowch BOB darn o wastraff gwyrdd
yn y bag.



Soil or stones, wood, Japanese Knot Weed,
meat, fish, bones or animal products,
cooked vegetables, nappies, animal litter.
Mae’r rhain yn llygru’r gwrtaith.

Bagiau Gwastraff Bwyd





Ffrwythau, llysiau, cig, pysgod, bwyd sydd wedi’i
goginio a heb ei goginio, bwyd wedi’i adael, plisg
wyau, bara, pasta, grawnfwyd, reis, cydau te,
esgyrn, gwaddod coffi, papur sglodion, bocsys
cacennau hufen, bocsys pîtsas a bwyd anifeiliaid.



Plastig (gan gynnwys bagiau plastig oedd
yn dal bwyd), metel, gwydr neu unrhyw
bolystyren arall. Bagiau bara, cartonau
prydau parod, papur arian. Dim gwastraff
gwyrdd/o’r ardd. Unrhyw wastraff arall o’r tŷ.

Ailgylchu Batris
POB batri arferol sy’n cael ei ddefnyddio
yn y cartref.





Batris ceir, batris ffonau symudol – Ewch â’r
rhain i’ch Canolfan Ailgylchu Gymunedol.

Bagiau Porffor – Ailgylchu Cewynnau
Cewynnau, cadachau sychu, cadachau
anymataliaeth, bagiau cewynnau (cwsmeriaid
sydd wedi’u cofrestru yn unig).

Pecynnau plastig sy’n dal cadachau sychu,
labeli dillad, gwastraff arall o’r ystafell wely
neu wastraff hylendid.

Bin Gwastraff



Rhowch unrhyw wastraff arall o’r tŷ yn y
bag du arferol.
Os NAD ydyn ni’n gofyn amdano,
RHOWCH E YN Y BIN!

Deunyddiau mae modd eu hailgylchu a all
fynd yn y bagiau ailgylchu. PEIDIWCH Â
rhoi sbwriel yn eich bagiau ailgylchu. Mae
modd ailgylchu o leiaf 80% o’r gwastraff sy’n
dod o’ch cartref.

Mae offer miniog a gwastraff clinigol yn cael eu casglu mewn ffordd arall. Mae angen i chi gofrestru i fod
yn rhan o’r gwasanaeth yma. For more information visit: www.rctcbc.gov.uk/gwastraffclinigol

GOLCHWCH E CYN EI ROI YN Y BAG!
Bags can be obtained from our collection points across Rhondda Cynon Taf,
or by contacting Customer Care on 01443 425001
E-bost: ailgylchu@rctcbc.gov.uk

Gwefan: www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu

